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ವೇದನೆ 

ಢೆರೆಯಲಿಹ ಕರ್ನಾಟ ದೇಶದಿ 

ಸರಮ ವೈಭವದಿಂದ ಶೋಧಿಸಿ 

ಮೆಕೆಯುತಿರುವದು ಕಾರವಾರವು ಜಿಲ್ಲೆ ಯೆಂಜಿಸಿಸಿ | 

ಪರಮು ತೇಜಃಪುಂಜ ನಗರಿಯತಿ 

ನರ ಮಹಾನದಿ ಪರ್ವತಾವಳಿ 

ತರುಲತಾದಿಗಳಿಂದ' ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಲಿರುತಿಹುದು 

ಆ ನಗರಿಯಂಿದ್ದಗಲದಲಿ ತಾ 

ಕಾನನಗಳು *ನಾರೆಯೆಂಬೀ 

ತಾಣದಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ತಾಲೂಕುಗಳು ಇರುತಿಹವ್ರು | 

ಸಾಕುರಾಗದಿ' ಲಾಲಿಸಾಲಿಸು 

ಕಾನನದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿಯೆ 

ಭಾನುತೇಜದಿ ಮೆರೆಯುತಿರುವದು ಕುಂಭಪುರವರವು 

ಆ ಮಹಾಪುರವರದ ಉತ್ತರ 

ಧಾಮದಲಿ ಸುವಿಶಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಿ 

ನೇಮದಿಂ ನೆಲಸಿಹುದು ಹಳ್ಳಿ ಯದೊಂದು ಪ್ರಭುಪುರವು 

ಪ್ರೇಮದಿಂ ಕೇಳದರ ಸುತ್ತಲು 
ಸಾಮದಿಂ ಶೋಭಿಪವು ತರುಲತೆ 

ಸೋಮನಿಧಿಯೆಂತೆಸೆವ ಗದ್ದೆಯು ಗುಡ್ಡಬೆಟ್ಟಿಗಳು 

ಮೆರೆವ ಅಫೆನಾಶಿನಿಯ ತಟದಲೆ 

ಸರಮ ವೈಭವದಿಂದ ಶೋಭಿಸ 

ಪುರುವು ಇರುತಿಹುದದರ ನಾಮವು ಹೆಗಡೆಯೆಂಜೆನಸಿ 

ಪುರದ ಮಧ್ಯದಿ ನೆಲಸಿ ಜನೆರನು 

ಕರುಣದಿಂದಲಿ ಪೊರೆಯುತಿರುವಳು 

ಸರಮಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿಹ ಶಾಂತಿಕಾಂಬಿಕೆಯು 

fay 

| ೨॥ 

|೩| 

|೪|) 



ಭ್ರಿಂದೆ ಪೊರ್ವಡ ಕಡೆಯಲಿರ್ನನು 

ಮ ಪುರುಷನಿನಿಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣನು 

ಒರೆಯುತಿರುವೆಗು. ಶಂಭುಲಿಂಗನು ಪಶ್ಚಿಮಾದ್ರಿಯಳಿ | 

ರವೆ ದೇವಿಯ ಮುಂಜಿ ನೆಲಸಿಯೆ 

ಶ್ರಸುಕಿರುವನು ವೀರಭದ್ರನು 

ಭರದಿ ತಾ ರಕ್ಷಿನನು ಜನರನು ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಿಂಹೆ | ೫ | 

th 

[6 

ನನ್ನೂ ಊರಿನ ತಂಕದಿಕೆ ಗೆ 

ಒಮ್ಮುಸದಿ ನಲಸಿಹೆರು ಸಿರಿ ಕಂ 

ನಮ್ಮ ಜೀವರ, ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಸಂಕಿಂಗ ಬೀರನ್ಪ | 
ತ್ತರದ ದಿಕ್ಸಿಸಲಿ ಇರುವರು 

ಮುತ್ತೆ ದಂಡಿನ ದುರ್ಗಿ ಮೊದಲಾ 

ದುತ್ತಮದ ದೇನಿಯರು ಸಹಿತಾ ಸಾಗದೇವತೆಯು 

ಲ 

| ಓ || 

ರುಚಿ ಬೀ ಶೇಟ್ ಸಕಲ ವರ್ಗದ 

ಪರರು ತಮ್ಮಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗ 

RE ರಿತು ಬಂಧು ಸ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿತರು. 1] 

ರರ ಕುಲದಲಿ ನೆಸು ನಜೆದಿಶಪ 

ವರ ಕುಟುಂಬವು ಹೆಗಡೆ ನಾಮದಿ 

ುರೆಯುತಿರುವದು ಪುರದ ಪೂರ್ವದ ಮೂಡಕೇರಿಯಲಿ | £ | 

೬ 

ಮೆತಿವೆ ಭಾರದ್ಯಾಜ ಗೋತ್ರದ 
ಲಿ. 

ಲಿದೆ ಜಗವ ಪಡೆದು ನೆಲಸಿದ 

ನಂರ ಕೆಣ್ಣಣಿಖಾಡ ಕುಪ್ರಯನೆಂಬ ದ್ವಿಜನೆರನ್ನೆ ॥ 
ಈ 

ಚ 
ಕರನಿನ ನುಕ್ಕಲ 

ಎ 



ಆನೆಕೊಳಗೆ ತಾ ಹಿರಿಯೆೇ ಗಣಸತಿ 

ನನ ಅನುಜನೆ ಆಗಿ ಜನಿಸಿದೆ 

ನವನೆ ನಾರಾಯಣನು ಪಡೆದನು ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳ ॥ 

ಶತನನಿಧಿಯೆನಿಸ ವಿದ್ಯೆಯೊಯುತೆ (ಕಲಿಸುತ) 

ನವನಿಸಿದ ಸಮಯದಲಿ ಗ್ರಂಥಗ 

ಳವನು ಸಂಶೊಧಿಸು ತಲಿರುವೆಸು ಹರಿಯ ಕರುಣದಲಿ 

ಹೆರಿಯ ಕರುಣದಿ ಹೆಗಜೆಯಲಿ ಸೆಟ 

ಸಿರುವ ನಾರಾಯಣನು ಇರುವೆನು 

ನೆಕೆಯಲಿಹ ಕತಗಾಲ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಗುರುವೆನಿಸಿ 

ಬೆರದೆ ಗೋಫೀನಾಧೆ ನೆಲಸಿಹ 

ವರ ಹರೀತಕಿವುರವು ಶೋ ಭಿಸಿ 

ಭರದಿ ಮೆಕೆಯುತಲಿತ್ತು ಯಾ ಕತಗಾಲ ಸನಿಹೆದಲಿ 

ಇಂದು ಖ್ರಿರ ವೈಭವವ ಕಾಣೆವ್ರೆ 

ಚಂದದಿಂ ಸುತ್ತಲಿನೆ ಆನೇ 

ಗುಂದಿ ಹಳ್ಳಿಯು ಜೊಡಂಬಳೆ ಮತ್ತ ಛಿ ಮಾವಳ್ಳಿ Il 

ಕಂದಹಳಿ ಸಂಡಳ್ಳಿ ಯಡತಶೊರೆ 

“ಚಂದವಾಗಿಹ ಯಾಣ ಯೆಪ್ಸ 

ತಂದು ಸುಜನರು ಮತ್ತೆ ಪೇಳ್ತರು ಹಠಿಚೆ ನಸೀನುಯಲಿ 

ಲ್ಲ 

ಮುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂ ಮುಂದೆ ಹೆನ್ನೆರ 

ಡುಕತ್ತಮದ ಮೈಲಿನಲಿ ಯಾಣವು 

ಉತ್ತರೋತ್ತರಪಾಗಿ ಹಬ್ಬಿದೆ ಗಿರಿಯ ಶಿಖರದಲಿ ॥ 

ಸುತ್ತುವರಿದಿಹ ಜಲದ ರುರಿಗಳು 

ಬಿತ್ತ ಗಿಡಮರ ಲತೆಯು ಕಾಂಬುದು 

ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವಾಗಿಹೆ ರನ್ಯು ವನಸಿರಿಯು 

IN| 

೧೦ 

॥ ೧೧ ॥ 

1 ೧೨॥ 



ದುಷ್ಪದಾನವರುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನ 
ಶಿಪ್ಪವರಬಲದಿಂದ ಲೋಕವ 

ಪ ಕೋಟಲೆಯಿಂದ ಪೀಡಿಸುತಿಕಲು ರುದ್ರೇಶ | 
ಭ್ಸೈ ರವರೂಪ ತಶಾಳಿಯೆ 

ಸಾಲು ಮರ್ದಿಸಿ 

ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಭೈರವೇಶ್ವರನಾಗಿ ನೆಲಸಿದನು | ೧೩ |) 

ಣೆ 

ಲೆ! 

ಡೆ 

ಆಲ್ಲಿ ಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯ 
ಬಲ್ಲದರ ಗುಂಪೊಂದು ನೆಂಸಿ 

ತ್ತಲ್ಲಿ ಜಪತಸಯಾಗೆ ನಿಯಮಾದಿಗಳ ನಡೆಸುತ್ತ || 
ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ನೀಡುವ 
ಜ್ಯ ನವರಸದಿಂದ ಕೂಡಿದ 

ಕೃತಿಗಳ ಸುಲಭ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದರು | ೧೪ | 

ನರರ ಹಿತವನು ಬಯಸಿ ಮನದಲಿ 

ಶೆರತರೆ ದ ಸಂಸ ತದ ಕ್ಟ ತಿಗಳ 

ವರ ಗುರುವು ಪೂರ್ಹಾತ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಯ ಬಲದಿಂದ |. 
ಸರಳೆ ಕನ್ನಡ ಸಡ್ಯದಲಿ ತರ 

ಹರಿಸದೇ ರಚಿಸಿದರು ಯತಿಗಳು (ಕವಿಗಳು) 
ಸರಸವಹೆ ಭಾಮಿನಿಯು ವಾರ್ಧಿಕ ಕಂದ ಸ ಸಾಂಗತ್ಯ | |; 

ಪರಮ ವೇದದ ಸಾರೆದಂತಿಹ 

ಪರಮ ಕರುಣಾಸಿಂಧು ಕೃಷ್ಣನ 
ಚರಿತವನು ರಚಿಸಿದನು ನರನಿತ್ಯಾತ್ಮ: ಶುಕಯೋಗಿ | 
ಬರೆನೆ ಚರಿತವ ಪೇಲ್ವ ಭೃ ರವ 
ವರ ಪುರಾಣವ ಹ ಲಸದ 

ಸ್ೆ[ ಹೈ ದಯದ ಕವಿಯು ನಿತ್ಯಾ ನಂದನೆಂಜವನು | ce |; 



ಗುಣಿಗಳಗ್ರ ಜನೆನಿಸ ರಾಮೆ 

ಗುಣಗಣವ ವಿಸ್ತರಿಷ ರಾಷರಾ 

ಯಣವೆ ರಚಿಸಿದ ವಾಲಗಳ್ಳಿಯ ವರದವಿಕ್ಕಲನು ಗ 

ವನುಜರಿಪು ಸಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೃಸಿಂಹ 

ನನುವ ಸೆನೆದಥ್ಯಾತ ರಾಮಾ 

ಯಣನ ಮತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಗೀತೆಯ ಸುಲಭ ಕನ್ನಡದಿ Hes | 

ಅರ್ಣವದ ತಡಿಯಲಿಹ ಗೋ 

ಫರ್ಣದಾ ಮಹಿಮೆಯನು ವಿವರಿಪ 

ಕರ್ಣಪುನಕಾಪೆಂದನೀಯುವೆ ವಿಮಲ ಚರಿತವನು | 

ವರ್ಣನಾ ಚಮುತ್ತ್ನ ತಿಯೆಲಿದ ನೊ 

ಕರ್ಣ ಪುರಾಣನೆಂಬ ಹೆಸರಲಿ 

ನರ್ಣಿಸಿದಸಾ ಮುನಿಪ ವರಕವಿ ಬತ್ತೆರೇಶ್ವರನು 1೧೪॥ 

ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಗೆಯಲ್ಲದೇ ಮೆ 

ತ್ರಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನು ಸರಸದಿ 

ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಬರೆದು ಲೋಕಕೆ ಆರ್ಪಿಸಿದರವರು | 

ಕಸ್ಟವಹ ಸಂಸಾರ ದುಃಖವ 

ಶಿಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವಾಶ್ಮಜ್ಞಾ ನವ 

ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಪ ವಿಚಾರದೀಸ ಜ್ಞ್ಞಾನವಾಸಿಷ್ಠ | ar f 

ಮಾಲ್ಯವಂತನ ನೀತಿ ಮತ್ತಾ 

ಮೂಲಕಾಸುರ ರುಂಡಚಿ,ರವ 

ಕಾಳೆಗದ ಕುಶಲವರ ಐರಾವಣನ ಕಾಳಗನೆ ॥ 

ಮೇಲೆ ಮತ್ತಾ ವೆಂಕಟೇಶನ 

ಲಿೀಲೆಯನು ವಿನರಿಪ ಚರಿತ ಶ್ರೀ 

ಶೈಲ ದೇವಿಮಹಾತ್ಮೆ ಮೊದಲಾದಖಿಳ ಕೃತಿಗಳನು | | 
4 



ಹಿತವಾದಧ್ಯಾತ್ಮ ಶತೆಕವನು | 

ಭಕ್ತಿ ಯಿಂದಲೆ ಊುಸ್ತಿಯಿಂದಲೆ 

ಭತ್ತ ಜನೆಕಾನೇದವೀಮುನ 

ನುಕ್ತವಹ ಕೃತಿಗಳು ರಚಿಸಿದರಲ್ಲ ಮಿಗಿಲೆನಿಸಿ 

ಸಿದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರೆದೆ ಹೆರಿತಕೇಪುರ 

ಬುದ್ದಕ ಕೂ ನೆಲಸಿರುವ ಯತಿಗಳು 

ಶುದ್ಧ ವ ಮುನ ನದಿಂದುತ್ತಮೋತ್ತ ಮವಾದ ಕ ಕೈತಿಗರನ ನು | 

ಮುಗ್ಧ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವೆಂದದಿ 

ಶುದ್ಧ ಕನ್ನ ಡನೆನಿನ ನುಡಿಯಲಿ 

ಸಿದ್ಧಿ ಫಲವಾಶಿಸದೆ ಬಸೆಣರು ಗುರುನಿನಾಜ್ಞೆ ಯಲಿ 

ಆದಿಯಲ್ಲಿದಂತೆ ಬರೆದೆನು 

ಖಾಧನವಿಜೆಂಜಿಮುತ ಮಾಂಸದ 

ಇರು ದೃಷ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲದಿಂದಲಾಗಿರುವೆ. | 

ದಾದ ನಡೆಸೊನ್ಯ ಶ್ರರಂಗಳು 

ಬೇದ ಭಿನ್ನ ವಿಸರ್ಗ ಯಂರಿಳಿ 

ಳಾದ ರವಿ ಹೆರಿಹೆರಾ ಕ್ಷಮ ತ್ರಾಹಿ ಗುರುನರ್ಯ 

ಬುದ್ಧಿ ಶಾಲಿಗಳಾದ ಖಾ ಜ್ಞ ಶೆ 

ಬದೆರೆಗಿ ಬೇಡ. ಷೆನು ಹಾ 

ಗಿದ್ದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಲನಿಸುತೆ ತಿದ್ದಿಪಮೋದುಪುಿದು | 
"ವಿದ್ಯತೀನನೆ ಕರದ ಹೋಷನ 
ಬುದ ಹಂಸಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾ ಯದಿ 

ದ್ದ, ಚ್ ಭಾನಿಸುವುದಾಗ, ಹವ ಮಾಡದಲೆ 

| 5೧ | 

| ೩೨] 

| ೨೩ | 

| ೨೪ | 



ಚಿಣ್ಣರೋದಮನೆ ತೆರದಿ ಶೈಮದೊಳೆ 

ಗಿನ್ನಿದರ ಮುದ್ರಿಸಿಹೆ ನಾನಿದೆ 

ಮನ್ನಿ ಸುತ ಕೈಗೊಂಡ ಸುಜನರಿಗೆರಗಿ ಸೇಳುವೆನು. || 

ಮಣ್ಣು ಹುಳ ಮೂಷಸಿಕನು ಯಿದರನು 

ತಿನ್ನ ಗೊಡದತ್ಯುಗ್ರ ವಬ್ಬುಗೆ 

ಕನ್ನ ಗ್ಫೊಕರಿಗಿಕ್ಕದನುದಿನ ಪಾಲಿಸುವುದೆಂದು [| ೨೫ || 

ತೃರದಿ ಕೊಳ್ಳಿರಿ ಕನ್ನಡಿಗರೇ 

ತೆರಿಸಿ ಸ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರಿ ನೀವ್ ಈ 

ಶರದ ಬಹುಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ವ್ರಾಜಿನ ಗ್ರೃಂಧನಿವುಗಳನು [| 
ಭರದಿ ಓದಿರಿ ಬಳಿಕ ವಿಮಾ 

ಸರಿಕಿಗೆ ಯೂ ತರದೆ ಕಾರ್ಯಕೆ 

ಸರಸದಿಂ ಸಹಕರಿಸಲಿಕೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಮುದದಿಂದ | ೨೬॥ 

ತಾತ್ಸಾರವಮೆಸಗದೀ ಕೃತಿ 

ಯುತ್ಪಾ ಹಜೊಳೋದಿ ನೋಡಿ ಭಾಷಾಭಿಜ್ಞರ್' | 

ಮಾತ್ಸಯ ೯ವನುಳಿಜೆನ್ನೋ$್ 

ಪ್ರೋತ್ಸಾ ಹದೊಳೇಯಲೆನಗಭಿಪ್ರಾಯಗಳಂ | ೨೭ |] 

ನ್ನ ಡನಾಡಿ ನರಿವಿಡಿಯಂ 

ಚೆನ್ನಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ನ ಸಕಲ ಪಂಡಿತ ನಿಚಯಂ 

ಮುನ್ನಿ ದನಿರದವಲೋಕಿಸಿ 

ನೆನ್ನಿಯಿನೆನಗೀಯಲೆಂಜಿ ತಮ್ಮ ಭಿಮೆತಮಂ | ೨೮ || 

ಶನ್ಪೊದಗಿರಲೆನ್ಸಿಂದದ 

ನೊಪ್ಪುತೆ ತಿದ್ದುವೆನು ಮರಳಿ ತವ್ಫಾಗೆದಪೋಲ್ | 

ತಪ್ಪದೆ ನೆನೆದಪೆನೆನ್ನೆಯ 
ತಪ್ಪುಗಳಂ ಬಿಡಜಿ ತೋರಿದವರುನೆಕೃತಿಯಂ | 3 | 

ಷಾ ಗಲ ಬಾ 



ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ಗ್ರಂಥಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗಡೆ 
ಉದ್ದೇಶ, ಧ್ಯೇಯ, ಧೋರಣೆಗಳು. 

ನಾವು * ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ಗ್ರಂಥಪ್ರಕಾಶನ ೫ ವೆಂಬ ಸಂಸೆ ಯನ್ನು 

ಸ್ಲಾಸಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆದರ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು 

ಆಶಿಸಿದ್ದೇವೆ ೧೯೭೧ ನೇ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತ 

ಕವಿಭೊಷಣ ಬೆಟಿಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮ ಅವರು ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ, 

ಈ ಗೃಂಧಮಾಲೆಯ ಆಸ್ಲಿ ತ್ವಕ್ಸೆ ಅಸ್ಲಿ ಭಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಶೀರ್ನದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಫಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ... 
ದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಧಸ್ಪಕಾಶನದೆ ಉದ್ದೇಶ, ಧ್ಯೇಯ ಮತ್ತು 

ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಎದುರು ಇಡಲು ಅತಿಸಿದ್ದೇಷೆ. 

೧) ಹಳೆಯ ಶಾಡವೋಲೆ ಗ್ರಂಧಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು. 

೨) ತಾಡವೋಲೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಗ್ರಂಧಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರವನ್ನು 
ಸಾ ಪಿಸುವದ, 

೩) ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೋಷಕನವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ 

ಪ್ರಕಟಿಸುವದು, 

೪) ಕಡೆ ಕವನ, ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟಕ, ವಿಮರ್ಶೆ ವಿಚಾರಸಾಹಿತ್ಯ 

ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಗೈಂಧ ಇನೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಹಟ್ಟೈ 

ಗ್ರಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ ಟಪಡಿಸುವದು. 

೫) ಪುಸ್ತಕ ಭಾಂಡಾರವನ್ನು ನಡೆಯಿಸುವದು. 

೬) ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಪಂಡಿತರು, ಮಹನೀಯರು, ಮೊದಲಾದಷರುಗಳಿಂದ' 

ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವದು. 

೭) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೃಚಾರಕ್ಕೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಚಾರಗಳಿಗೆ 

ಅನುಕೂಲವಾದ ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆ.ಕೊಳು,ವದು, 

೮) ವಿದ್ವಾಂಸರ, ಹಂಡಿತರು ನೊದಲಾದವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಸತೃರಿಸು 

ವದು ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. 

ಸಪೈ ವಯರಾದ ತಾವು ಇದಕ್ಕ ತನು- ಮನ-ಧನದಿಂದೆ ಸಹಾಯ 

ಸಹಕುರೆ ನೀಡುತ ೀರಾಗಿ ೮೨೬% ದೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದಡಿಯಿಟಿ ದೇವನೆ. 
ಪಾಯ ಟೆ! ರು 

ಮಗಗ ಇ 



೪) ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯ 

೧) ಬಾಲಕಾಂಡ 

ನೊದಲನೆಯ ಸಂಧಿ .- ೧ 

ಗಣಹತಿ, ನಿತ್ಯಾತ್ಮಗುರು, ಬ್ರಹ್ಮ; ವಿಷ್ಣು; ಮಹೇಶ್ವರ; ಶಾರದೆ, ದುರ್ಗೆ 

ಸೊದಲಾದ ದೇವರ ಸ್ತುತಿ ಪಾರ್ವತಿಯು ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ 

ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಈಶ್ವರನು ರಾಮಮಹಿಮೆಯ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದು. 

ಎರಡನೆಯ ಸಂಧಿ: ೧೪ 

ಸೀತೆಯು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ರಘುರಾಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದು. 

ರಾಮನು ತಾನೇ ಅತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ್ದು. 

ಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ ಬ ಲಿ 

ರಾವಣಾದಿಗಳು ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳೆಮಾಡಿದ್ದು. ದೇವಶಗಳ ಕಷ್ಟ. 

ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದ ದೇವತೆಗಳು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ದೂರಿ 

ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನಾರಾಯಣನು ಅವರನ್ನು ಸಂತವಿಸಿದ್ದು. 

ನಾಲ್ಕ ನೆಯ ಸಂಧಿ ನಿಮಿ 

ಚಿತರ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗಾ ಗಿ ಜೀವಠಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದು. ತ್ರಿ ಮತ್ತಾ ರಾಯೆಣನು 

ದಶರಥನಿಗೊಲಿದು ವರ ನೀಡಿದ್ದು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬರಿತ ಶಿತ್ರುಘೈರ 

ಜನನ. ಬಾಲಲೀಲೆ, 



NS ಹೆ ಎನಿ ಫೌ ೪, ಕ್ 3 el i ND ಸಂಖ್ಯ ಸ ಭಕ್ತ 

ವಿ್ವಿಮಿ ಫೈ ನ ಬೆಕು ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ರಾಮೆ ಲಕ್ಷ ಒಜರನು ಸ ಬೇಡಿದ್ದು. 

ETE ಕ ; fe DN we ಹೇಳ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ನಿಶ್ಚಾಮಿತೃರೊಡನೆ 

ನಾಸ್ ಕ್ಯ ಎರೆ 6 “sp ಥು ರಾಮು ಗಾ3ಸರನ್ನು ಗೆಲಿದುದು. 

23 ಎ 
0 ತ ಸಾ Hib 

ಭಿ ನಾಟ ಸಾ EH ಸಾ 0. 

MEK ART ₹೯. ಈಾವಿನಿಂದೆ ಆಕೆಯ ಶಾಬಿ ನಿನೋಚನೆ. ಅಹಲೆ 

ಕ i ಸ ಶಾ ; hn ಆರ ಗ 1 ಆ. 1.6 ಅಜ ಸ ಗ ತೆ IR ೫) 

ಗ್ಯಾಸ ತೆ 3 nd y ಕ CR ವ 34 ೯ 4% le ಣಿ ಖಿ ಬ್ರ ದಿ. 

೯ {4 

§ ಸೆ ೭ wd py pe ಇ 

ALAN Ac ೬೩ 

222ಸೆಂದೈನು ಸಿರ್ಸಿ ಸ “ಡನೆ ಮಿಥಿಲಾ ನೆಗರಕ ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ಶಿವೆ 

ಬ | ನ್ಯ ಸರಿದು ಇಬೆಳನ ಮಗಳಾದ ಸೀತಾದೇನಿಯ ನ್ನು ವರಿ ಸಿದ್ದು. 

ಆ ರ ಲ್ಸ ತ್ತ ಗ್ಯ RN 
§ | ಚ ಇ 

ಗಸ ಓಸಿ ಗ್ ಯಡ 26 NAS ಬಗ್ಗ ' ವಲ್ 

ನಿಜದ ಅಯೋಧ್ಯಾ ನೆ ಗರಕ್ಕೆ ಪ ಯಾಣ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಶು 

ನು ನನನ ಎಡುರಿಸಿದುದು,ು ಪರಕುರಾಮನ ಸೋಲು, ಬ 1 ಸ ಅ ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಜ್ 
ಕ ಸಗ ಹ ಸಾ 

ಟಿ 

ಇನಿ 
| 

pS pS 
Ne ಸಹ ಯು ತ ಜು ರೆ 0 FEA. A ಫಸ ಯಂ ಕ್ ದೆ ಬೆ 
ಬ್ಯಾ ಭಿ ಕಳ ಕ್ ಕ್ಸ ನ್ನು ಸತಿ des bi ಹ ಕ Ta 4s ಟಿ ವಿ, ಗ 

ಬ TAY: 
kN A 1. ಇಟ 0 ST ತೂ ಜ್ಪ 

ಟ್ py 

Kd ೨1 

; NR ಎಸ್ತರ್ ಕೆ ee: 

ನರ ಸನದಿ ರದ್ದು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಭೆಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅತನಿಗೆ. 

ಎಂ ಯ ಬಯ 2 ಡೆಲು ದಶರಥನ ಸನ್ನಾಹ ವಸಿಸ ರೊಡನೆ 



ಹನ್ನೊಂದನೆಂಯು ಸಂಧಿ :- ೧೧೭ 

ಕೈಕೇಯಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ರಾಮಃ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನ. ದಶರಥನು 

ಕೃಕೆಯಿಯ ಇಚ್ಛೆ ಪೂರೈ ಸಿದ್ದು. 

ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಸಂಧಿ :- ೧೩೦ 

ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನು ನಡೆಯಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಡಲು 

ತಯಾರಾದದ್ದು ರಾಮನೊಡನೆ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೂ ಸಹೆ ಹೊರಡಲು 
ಶಯಾರಾದರು. 

ಹದಿನೂರೆನೆಯ ಸಂಧಿ :- ದಿ೩೪ 

ತಂಜೆಯನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀರಾಮನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಃದದ್ದು ಕ 

ಪುಶಜನರು ರಾಮನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದು. ಶ್ರೀರಾಮನು ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ 

ನಡಿಸಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳುಶಿಸಿದುದು. ರಾಮನು ಶೃಂಗವೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ 

ಮಾಡಿದ್ದು 

ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ :- ೧೫೫ 

ಖುತ್ರನಾದ ಗುಹನ ಸಮಾಗನು. ಆತನೊಡನೆ ಗಂಗಾನದಿಯನ್ನು 

ದಾಟದುದು ಚಿತ್ರಕೂಟಿದಲ್ಲಿ ಮುನಿಗಳೊಡನೆ ರಾಮನ ನಾಸ. 

ಹದಿನೈದನೆಯ ಸಂಧಿ _ ೬೬ 

ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ವಾಸೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ಶಾನು 
ರಾಮನಾಮ ಜಹದಿಂದ ಮುನಿಯಾದ ವೃತ್ತಾ ತನನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದು. 

ಹದಿನಾರನೆಯ ಸಂಧಿ: ೧೭೮ 

ರಾಮ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ದಶರಭೆನೆ ಮರಣ. ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಭರತನ ಆಗಮನ, 

ವಸಿಷ್ಠ ಖಷಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಭರತನಿಗೆ ತಿಳುಖ ಆತನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ 
'ವಡಿಸಿದ್ದು. 



ಹದಿನೇಳೆಕೆಯೆ ಸಂಧಿ 2. ೧೯೪ 
ಭರತನು ದಶರಥನ ಕ್ರಿಯಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು, 

ಪುರಜನರು, ಪರಿಜನರು,, ಮೊದಲಾದವರೊಡನೆ ರಾಮನನ್ನು ಕಾಣಲು 

ಹೊರಟದ್ದು ಚಿತ್ರಕೂಟಬಲ್ಲಿ ರಾಮಸಮಾಗವು, 

ಹದಿನೆಂಬೆನೆಂಯ ಸಿಂಧಿ -ಎ ೨೦೪ 

ರಾಮನು ತಂದೆಯಾದ ದಶರಧನ ಮರಣಧಥ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ದುಃಖತ 

ನಾದುದು. ಭರತನನ್ನು ಸಂತನಿಸಿದ್ದು. ಚಿಶ್ರಕೂಟಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ವಾಸ. 

ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ :- ೨೧೪ 

ರಾಮನು ಭರತ ಮೊದಲಾದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಾಧಂನನಡಿಸಿ ಪುನಃ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ 

ಕಳೆಯಿಸಿದ್ದು. ಭರತನು ನಂದಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಘಫ್ಲನೊಡಷೆ 
ಉಳಿದದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ರಾಜ್ಯಭಾಠ ನಡೆಸಿದ್ದು. 

೫ ಹರಿಶಿಸ ಗಳು 

೧ ಪದ್ಯ ಗಳೆ ಅಕಾರಾದಿ ಸೂಚಿ 

ಬಾಲಕಾಂಡ ೨.೨೫ 

ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾ ಂಡೆ ೨ರ೯ 

೨ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳು 

ಎಕ್ರೆ ಸೊನ್ನ 







ಪ್ರಕಾಶಕರ ನುಡಿ 

ಸಹೃದಯ ಓದುಗರಾದ ತಮ್ಮ ಕರಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆ ಕನ್ನಡ 

ಕರಾವಳಿ ಗ್ರಂಧಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗಡೆ * ಇದರ ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೆಯ ಕುಸುಮ- 

ವಾದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗ-೧ ಎಂಬ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮನಾದ 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಧಾನವಾದ ರಾಮಾಯಣ ಗಂಧವನ್ನು ಇಡಲು ತುಂಬಾ 

ಅನಂದವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಸಹೃದಯ ಓದುಗರಾದ ತುವು ಅತ್ಯಂತ ಆಸ್ಲೆ ಯಿಂದ 

ಈ ಗ್ರಂಧವನ್ನು ಓದಿ ತಮ್ಮ ಸದಭಿಪ್ರಾ ಯವನ್ನು ನಮಗ ಅರುಹಬೇಕಾಗಿ 

ಸವಿನಯ ವಿನಂತಿ. ಇದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಗಳೂ “ದರ ನಂತರ ಮುದ್ರ ಣ- 

ಗೊಳ್ಳವವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. 

೧೯೭೧ ನೇ ಇಸವಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆನೆಗೆ ಸ ಳಗಳ ಸಇಂಸ್ಕ ಶಿಕ ಸ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡ 

ಶ್ರೀ ಕವಿಭೂಷಣ ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ (ಆನಂದಕಂದ) ಇವರು ಈ 

ಪ್ರಕಾಶನದ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಇದರ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ. 

ವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ವ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತವರು ಕಲೆಗಳ ನೆಲೆನೀಡು ಜಾನ. 

ಪದ ಕಲೆಗಳೆಲ್ಲಂಶೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅದರ ತವರೊರು ಎನಿಸಿ- 

ಕೊಂಡಿದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ದಿಕ್ 

` ದಿಗಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿ ವ್ರಸಿದಿ ಯನ್ನು “ಪಡೆದಿದೆಯಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯ ನೂತನವಾಗಿ 

ಕಳಬೀರಿ ಬೆಳಗುತ್ತರಿದೆ. 

ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನಿಗಳೆಷ್ಟೋ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಆವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸ ತಾಡವಾಲೆ-ಕಟ್ಟು_ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅವು ಈಗ ಯೋಗ್ಯ ಸಂರಕ್ಷ. 

ಕರಿಲ್ಲದೆ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಿ ಹುಳ ಹುಸ ಮಡಿಗಳ ವಾಲಾಗಿ ವರಲೆಗಳ ಆಹಾರ 

ವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿವೆ, ಹಾಳಾಗುತ್ತಲಿವೆ. ಕೆಲವರು ಇವು ನಿಸ್ಟ್ರಯೋಜಕ 

ಎಂದು ಬೀಸಾಡಿ ತಿತ್ತಾರೆ. ಗೊಬ್ಬರಗುಂಡಿಗೆ ಒಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮರಗಳ 

ಬುಡಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬೀಸಾಡಿರುತ್ತಾಕೆ. ಕೆಲವರು ಇವನು 

ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂಥ ಗ್ರಂಧಗಳನ್ನೆ ಲ್ಲ 



ಸಗ ಸಿ, ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ, ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವ ಹೆಂಬಲವನ್ನ್ನ 

ಹೊತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಿ ಮಂದಡಿಯಿಟ್ಟಿ ರುತ್ತೇವೆ. 

ಈಗಾಗರೇ ಈ ಪ್ರಕಾಶನದ ವತಿಯಿಂದ ಜೀವೀಮಹಾತ್ಮೆ ಮೊಗ್ಗು, 

ಕೆಕ್ಳಾರ ತಿನಭಟ ರ ಇರತ್ತೆ ರುಂದಭ್ಛೈರವನ ಕಾಳಗ, ಬ್ರಹ್ಮಗಿತೆ, 

ವೆಂಕಟೇಶ ಚರಿತೆ, ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಚರಿತೆ, ಮಾಲ್ಯವಂತನೆ ನೀತಿ ಜ್ಞ್ಹಾನ 

ವಾಸಿಷ್ಠ, ಕುಿರಲವರ ಕಾಳಗ್ಯ ಕೌನಲ್ಯಾ ವಿ ಪ. ಐರಾವಣನ ಕಾಳಗ್ಯ 

ಭೈ ರನ ಪ್ರುರಔಣ್ಕ ಆದಿನರ್ವ, ಮ ಕಾಲಕಾನರನ ಕಾಳಗ, ವಿಚಾರದೀಪ, 

ನುಮಾತ್ಮ ಬೋಧೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶತಕ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಸುಧಾರಸ ಇವು 

ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಜನೆರ ಮೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿವೆ «ಧಿ ಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣದ 

ಮೊದೆಲನೆಯ ಭಾಗ ಮುಸ್ರ ಉನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಸೆ ಸೇರುತ್ತೆ 

ಶ್ರೀಕೈಲ ನುಹಾತ್ನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಂಧ- 

ಕಾರರು ಇನೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಟಿವಾಗಿನೆ. 

ಇದಲ್ಲದೇ ರಾಮಾಯಣ, ಗೋಕರ್ಣ ಪ್ಪರಂಣ, ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ತರ 

ಕಾಂಡ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡ. ೬ ಗೀತೆ, ಭಾಗವತ, ಶಂಕರ ಸಂತೆ ಇವೇ 

ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ಥೊರಕಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಶುದ್ಧಿ 

ಕೃತವಾಗುತ್ತ ಲಿನೆ ಇವುಗಳ ವ್ರಕ ಟಿಸಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು 

ಸಾಹಿತ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚೆರಸ್ಕಾಯಿ ಯಾಗಿ ನ್ಲಿಜೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರೇ. 

ಕಾಡಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ. ಸಯಿತ್ಯ ಸ ಂತ್ಕೃ ತಿಗಳ ಸ ಸಮೃ ದ್ಧ ನೆಲೆ- 

ವೀಡೂಕೂಡ ಹೌದು ನಂದು "ರಿದುಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಇದಕ್ಕ ನಮ್ಮಂದನರ ನಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯ ೦ಶ ಅವಶ್ಯ ವಾಗಿ 

ಬೇಕಾಗಿದೆ "ರಾಮಾಯಣದ ಮದ ಸ್ರಣಕ್ಕೈ ತೋಟಗಾರ್ಸ ನ ನೊಸ ಸ್ಫಾಟ ರ, 

ತಿಯಿಮಲ ತಿರುಸತ್ತಿ ದೇವಸ್ನಾನೆ ತಿರುಪತಿ ಮೊದಲಾದನಣ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ 

ನೀಡಿ ಹರಸಿದ ಶೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅತ್ಯ ಐತ ಕೃ ಶಜ ರು. ತಾವು ಇದನ್ನು 

ಓದಿ, ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ರಿಗೂ NS ನ ವ್ರೋತ್ಸಾ ಹಿಸಬೇಕೆಂದು 

ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ 1 ಏನಂತಿಸಿಕೆ ಇಳ್ಳುತ್ತ "ಬೆ, ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಅಮಲ ಸ 

ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಟನೆಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತೃಗಳಾಗಜೇಕು ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. 

ಪ್ರಕಾಶಕರು 



ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 

ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನೇಡನೇ | 

ಸಭಳುನಂಧಾಯ ನಣಧಾಯ ಸೀತಾಂಯ್ಯಾ ಪತಯೇ ನಮಃ [ 

ಈ ಭರಶಖಂಡವು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ. ಇಲ್ಲಿರವಷ್ಟು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, 

ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥೃಳೆಗಳು, ಸನಿತ್ರತಮವಾದ ನದಿಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಬೇರಾವ 

ಡೇಶಗಳಲೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಪುರಾಣ ಕಾವ್ಯಗಳಾದ ರಾಮಾಯಣ 

ಮಹಾಸಾರತಾದಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವ್ರಾಚೀನವೂ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೂ ಬೋಧಪ್ರದನೂ 

ಆದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಇವೆ. ಇನು 

ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಜನಜೀವನವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವದ್ಧೂವೇ ಜನರಿಗೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ 
ಮೌಲ್ಯ! ಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ಗ್ರಂಧಗಳಇಗಿವೆ. ಜನರಲ್ಲಿ 

ದಯೆ ಧರ್ಮ, ರೀತಿ ನೀತಿ, ಅಹಿಂಸೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಬೋದಧಿಸ,ವ 

ನೀತಿ ಗ್ರಂಭಗಳಾಗಿಯೂ ಇರುವಂಥವುಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂಧ ಕಲವಾರು ಗೃಂಧ.. 

ಗಳು ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಕೊಂಡಿನೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ತನ ಟಿ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು 

ಬೀಡಿ ಉತ್ತಮ ಸೆಂಸ ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ 

ಕೊಂದೊ ಖಖ್ಯವೆಂಧವು ಗಳಾಗಿವೆ 

ವಾಲಿ ಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಶ್ರೀ ಮದ್ರಾಮಾಯಣವು 

ಆದಿಕಾವ್ಯನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದಿಯನ್ನು ಹಡೆದಿದೆ ಕವಿಯೂ ಕೂಡ ಆದಿಕವಿ 

ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾ ನೆ. ಇದು ಒಂದು. ವಂಶದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು 

ಬಿತ್ತರಿಸುವದಲ್ಲಡೇ ಅಗಿನ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ 

ರೀತಿನೀತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೇ ಸಾರ್ವೆಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು 

ಸಾರುವಂಧ ಗೈಂಧವಾಗಿದೆ ಲಾಮಚಂದ್ರನಿ ಆನತಾರಪು ಪೂರ್ಣಾವತಾರ 

ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಇದು ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥ ತದಲ್ಲದ್ದರೂ ದೇಶದ 

ನಾನಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗಿ ಜನಮನವನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 

ಇಂದಿಗೂ ಜನರಿಂದ ಬೇಕಿ ಬೇರೆ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ- ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 

ರಾಮಾಯಣವು ಸರಿನರ್ತಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದೇ ಅದರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ 

ಸತ್ಯವನ್ನು, ಮೌಲ್ಯ ನು ವಿವರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತವಾಗಿದೆ. 



ಎಡೆ 

ನನ್ಮೂ ಉತ್ತನಕನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯೂ ಈ ವಿಷಯದಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಈ 
ಲ್ಕೆ ಯುಂ ಗು ೬ ಗಾಡುಗಳಿಂಡ್ಯ ಸಹೈರ "ತದ ಗಿರಿ ಕಂದರಗಳಿಂನ 
ಹಲವಾರು ಹೊಳೆ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳೆ ಗಳಿಂದ ಷರಿವೃ ಶನಾದ ನಾಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 

ಚಿಸ ವು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಈ ಕಳ್ಳಿ ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿ ಸ ಜನರು ಸುಸಂಸ್ಕೃತರು 

ಸಪಂಚ:ರ ಸಂಪನ್ನರು, ಅತಿದ್ದು ಪ್ರಿಯರು ಹಲನಾಯ ಬಗೆಯೆ ಕುಶಲ 

ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನರಿ೦ತರಾದವರು. ಹಳೆಯ ಗ್ರೃಂಧಗಳಾದ ರಾಮಾಯಣ, 

ಮಹಾಭಾರತ, ಭಾಗವತ, ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿಯ 

ವಿಷಯಗಳನ್ನು , ಕಥೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವರು, ನಿಷಯವು ತಿಳಿಯದೆ 

ಇದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದು ತಮ್ಮ ಸುಸಂಸ್ಕೃ ತಿಯನ್ನು 

ಹಚ್ಚಿ ಸಿಕೂಂಡವರು 

ರಾಮಾಯಣವು ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಕಾನ. ಸಂ ಇದೆ ೫ ಎಲಿ 

ರಾಮಾಯ ಗೆಳಿವೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ, ಣ SE 

ಅನ್ಪುತ ರಾಮಾಯಣ, ಆನಂದ ರಾಮಾಯಣ ಇತಾದಿ ಇ ಕ್ಯಾದಿ ಈ 

ರುಮಾಯಣಗಳೆಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿವೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ವಜನೋಸಿ. 
ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 

೭ಚೆಸಿ ಜನರ ಪ್ರಸಂಸೆ ನೆಯ ನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ಉತ್ತರ ನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳೆಗರಿ ಗ್ರಂಧಗಳು 

ದೊನಿಯುತ್ತ ನೆ, ಅವನ್ನು ಅವರು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಟ್ಟು ಶ್ರಾನಣಮಾನದಲ್ಲಿ 
ಹಿರಿಯರಿಂದ ಓದಿಸಿ ಕೇಳುವ ಪರಿವಾರವಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾ. ಶೆ ನವರಾತ್ರೆ 
ವೇಳ ಯಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಸೊಜಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವರ ಪೀರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ 
ಮಾಡುವ ಎದರಿಸಾರ ಹಾಗೂ ಮಹಾನವಮಿಯ ದಿನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ 

ಪು ಕವನ್ನು ಓದುವ ಪರಿವಾರ ಈಗಲೂ ಇದಿ 

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯ ಕುಮಟಾ 

ದಿಂದ ಸುಮಾರು ೨೦ ಕಿ, ಮೂ ದೂರದಲ್ಲಿ (ಕುಮಟಾ. ಸಿರಿ ರಸ್ತೆಯ 

ಮೆ ಲೆ) ಹೆರೀಟಿ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ ಇದು ಹಿಂದಿನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ವಾಗಿತ್ತು ಎ೦ದು ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂಶೊಃಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ 



ದೆ 

ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ “ಹೆಕೀತಕೀಪುರ” ಎಂಬ ಹೆಸರು 

ರೂಢಿಯಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಾಧು ಸಂತರು ಸೆಲಸಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ 

ದೇವರಾದ ೫ರೀತಕೀಸಪುರದ  “ಗೋನೀನಾಧ”"? ನ್ನು ಸದಾ ಸೇವಿಸಿ 

ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ಸಾಧುಸಂತಣ ಲೋಕ ಕಲ್ಲಾಣಾರ್ಧನವಾಗಿ ರಾರಾ 

ಯಣ, ಭಾಗವತ, ಭಾರತ ನೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ, ಸ್ಥಳಪುರಾಣ 

ಗಳನ್ನೂ ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಸುಲಭವಾದ ಕನ್ನಡಕೆ ಸರಿನರ್ಕಿಸಿ. 

ದ್ಹಾರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾದ ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸಾದ ಭಾಮಿನೀ ಷಟ್ಟದಿ 

ಹಾಗೂ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿ ಜನೋಪಕಾರಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ 

ಸಾಧುಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು “ಕುರೀತಕೀಪುರದ ಗೋಪೀನಾಥ್ ಇವರೆ 

ಲರ ಆದಿಗುರುವು ವೂರ್ಣಾಕ್ಮಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿಯು 

ತನ್ನ ಗುರುಗಳ ನಿಜಾರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ. 

ಶರಣಂ (ಶ್ರೀಮದ್ದುರು ನಿಜಾತ್ಮಗೆ | ಶರಣು ಶರಣಾರಾಧ್ಯ ಗುರುವಿಗೆ 

ಶರಣಂ ಶರಣರ ಮೊರೆವ ಕರಂಣಾಕರ ನಿರೆಂಜನಗೆ ॥ 

ಶರಣಂ ಪರೆಮಾನಂದರೂಪಗೆ | ಶರಣಂ ಪರಮೋಲ್ಲಾಸೆ ರೂಪಗೆ 

ಶರಣು ಛಿ ಸಿತ್ಕಾತ್ಮ ಗ್ನರುಗಳ ಹಾದರೇಣಂವಿಗೆ lak 

ಆದಿಗುರಂ ಪೂರ್ಣೂತ್ಮಕೃಷ್ಮರ | ಪಾದಪಂಕಜಳಿಗೆರಗಿ ಸ 

ದ್ರೋಧಮಯ ನಿತ್ಯಾ ತ್ಮನನಂಲಾಂಖ ಯನು ಬಲಗೊಂಡಂ ॥ 

ಇದಲ್ಲದೇ “ಜ್ಞಾ ದೆನಾಸಿಷ” “ವಿಚಾರ ದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ 
ಗ ೦ ತ ಗ. 

ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ 

ಪ್ರೀ ಗುರಂವೆ ಗುಣರೂಪ ನಿರಹಿತ | ಥ್ರೀ ಗುರುವೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸುಖನಂಯಂ 

ಶ್ರೀ ಗುಂಂಸೆ ಸಚ್ಚಿನ್ಮಯಾನಂಡೈ ಕ ನಿಗ್ರಹನೆ | 

ಕ್ರೀ ಗಂರುವ ನಿರುಪಮ್ಮೆ ನಿರವಧಿ | ಥೀ ಗಂರುವೆ ನಿಜನಂದ ರೂಪನೆ 

ಫ್ರೀ ಗೆಂರುನೆ ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ತ್ರೀ ಗಂರುಸಿದ್ಧ ಜೆಂ ಶರಣಂ lal 

ಅವರ ಶಿಸ್ಯ ಪ್ರಶಿಷ್ಯರು ಹಲವಾರು ದೇವರ ಅಂಕೆತಗಳಿಂದ (ಹರೀತಕ(- 

ಪುರದ ಸುತ್ತುಮುತ್ತಲಿನ ದೇವರು) ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ 

ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ, ಭೈರವ ಪುರಾಣ 



ಆ 

ಗೋಕರ್ಣ ಪುರಾಣ, ಬ್ರಹ್ಮೆಗೀತೆ, ನಿಚಾರ ದೀನ, ಜ್ಞಾನ ವಾಸಿಷ್ಠ ನೇ 

ಮೊದಲಾದ ಹಲವಾರು ಗ್ರಂಧಗಳು ಇವೆ. 

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣವು ಅಂಧವುಗಳಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಗ್ರಂಧ. ಇದು 

ಜನರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ, ಸಾದರಪಡಿಸುವ ಉತ್ತಮೋ 
ಶ್ರಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಯೂ 

“ಏತಾ ತ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ” ಎಂಬ ಅಂಕಿತವಿಜೆ, ಈ ಗ್ರಂಥವು ಉತ್ತರ 
8 

ಕಾಂಡ ಸಹಿತ ೭% ಸಂಧಿಗಳುಳ್ಳೆದ್ದು ಒಟ್ಟು ೩೫೦೦ ಪದ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದೂ 

ಆದ ಬೃಹತ್ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಡದಲ್ಲಿಯ ಸಂಧಿಗಳು 

ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಈ ರಿತಿ ಇವೆ, 

ಬಾಲಕಾಂಡ — ಸಂಧಿಗಳು ಆ 

ಅಖೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ - ಸಂಧಿಗಳು ೧೧ 
ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ — ಸಂಧಿಗಳು ೧೦ 

ಕಸ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡ .. ಸಂಧಿಗಳು 

ಸುಂದರಕಾಂಡ ಎ. ಸಂಧಿಗಳು ಛ 

ಯುದ್ಧ ಕಾಂಡ ಎ... ಸಂಧಿಗಳು ೧೯ 

ಉತ್ತರಕಾಂಡ — ಸಂಧಿಗಳು ೧೫ 

೩2೫ 

ವ 2 
ಶ್ರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾಲ್ಕು 
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ಪದಗಳು 

ಪದಗಳು 

ನದಗಳು 

ಸದಗಳು 

ಪದಗಳು 

ನಿಚಾರದಿಂದ ಪ್ರಕಟನೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದೇನೆ. 
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ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟನಡಿಸಬೇಕೆಂಬ 

ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದ ಕನಿಯು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ 
ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ “ನಿತ್ಯಾತ್ಮ- ಲಕ್ಷಿ (ನೈ "ನೆಸಿಂಹ” 

ಎಂಬ ಅಂಕತನಿದೆ ಇದಲ್ಲದೇ “ಬ್ರಹ್ಮಗೀತ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ (ವೇದಾಂತಹರ) 

ಹಿ 
ವನ್ನು ಬರೆದ ಕವಿಯು “ನಿತ್ಯಾತ್ಸ ಲಕ್ಷಿ ನೃಸಿಂಹ” ಎಂಬ ಅಂಕಿತವನ್ಷೆ ೇ 



ಬಾಕಿ 

ಉಪೆಯೋಗಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಈ ದೇವರು. ಜತನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇನರಾಗಿರಬೇಕು. 

ಹೆರೀತಕೀನುರದ ಸಮೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. 
ಇದಲ್ಲದೇ 

ಥ್ರೀ ಮಃ ದ್ವಯನಂತ ಸುಹಿರಸ 1 ದಾ ಮೆಹೊದಡಧಿ ಪುರ್ಣಶರಿ ಫಿ 

ಸ್ಸೀವು ನರವ ದ ನಿರ್ಷ೯ಕಾರ ಒದೀಹ ನಿಷ್ಕ ೯೦ದ್ದ 11 

LEO  ೯ಜೂರನಾತಾ | ಜಾನು ಸಂನಿಜೊ ಶಿ ನನ್ನ 

ಸಿನಿರ ಸಿರಿ ಸುತ್ಯಾತ್ಮ್ಮೆ ಗಂರುಗಳು ಮಾಳ್ಕೆ ಸನಂವಂಶಿಯಂ 11 ೧ |] 

ಈ ಪದ್ಯವು ಎರ ಗ್ರಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದು 

ಬರುವನಡೇನೆಂದಕಿ . ಕವಿಯ ಗುರು “ಏಿತ್ಯಾತ್ಮಗ ಎಂಬುದು, ಬಹುಶಃ 

ಭಾಗವತವನ್ನು ಬರೆದ ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ಶುಕಯೋಗಿಯು ಈತನ ಗುರುನಾಗಿರ 

ಬೀಕು ಕವಿಯು ಎಲ್ಲಿಯಾ ತನ್ನೆ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೇ ತಂಜೆ 

ತಾಯಂದಿರ ಹೆಸಕಾಗಲೀ, ಊರಿನೆ ಹೆಸರಾಗಲೀ ಯಾವದೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. 

ಆನರು ತಮ ಬ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನಾ ಗಲೀ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ 

ಹೆಸರನ್ನಾ ಗಲೀ” ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಜೀಕಿ ಏನೂ ಕುರುಹನ್ನು 

ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ, ತಂದೆತಾಯಂದಿರ. ಊರಿನ 

ಹೆಸರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಅನಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. 

ಫೆವಿಯು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಷ್ಣು ಮೊದಲಾದವರನ್ನು 

ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾ ನೆ. ಎರಡನೆಯ ಪದ್ಯ ದಲ್ಲಿ ತನ್ನೆ ಗುರುನಾದ ನಿತ್ಯಾತ್ಮನನ್ನು 

ಸರಿಸಿದ್ದ ನೆ ಅನಂತರ I, ವಾಗ್ದೆ (ವ ಗೋಕರ್ಣದನುಹಾಬಲೇಶ್ವ ರೈ 

ಬಸ್ಸಿ ಒಿನೆರಸಿಂಸೆ, ಮೊಡಲಾದ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜಃ 

ಚಿನ್ನದ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ನನ್ನು ನಾನಾಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 

ಸ್ಮುತಿಸಿ ಆ ಮಹಾಮಹಿಮನ ಜಚೆಡಿತೆ ಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು 

ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಆದಿಗುರು, ಗಣನಾಥ, ಶಾರದೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಈಶ್ವರ 

ದಿಕ್ಬಾಲಕರು ವೇದವಿದೆರಾದಂಧ ಶುಕ್ಕ ಸನಕ, ನಾರದ, A 

ಕಪಿಲ ಮೊಡಲಾದಂಧ ಮಹಾಮಹಿಮರು (ಭಾಗವತೋತ್ತಮರು) ನನಗೆ 

ಸನ್ಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದರ 



ನ ಪತ 

ಪರಿಜ ಸ್ಲ್ಯಾನವೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಶ್ರೀಗುರ.ನಿನ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ 

ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷ ದೇವಿ ಜಗದಂಬೆಯೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಇವೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆ 

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಾವ್ಯ ಡಾ )ರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಂತೂ ಹರೀಶಕೀಪುರದ 

(ಹರೀಟಿಯ) ಈ ಕ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಸುಲಭ ಭಾಮಿನೀ 

ಷಬ ದಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಡಕ್ಕೆ ಡೀಸಿ ಸಂಸ್ಸ ತ್ರ pO ಅಜ್ಞರಿಗೆ 

ನುಷೋಪಕಾರ ಮಾಡಿಕುತ್ತಾ ನೆ. ಕನಿ ಬಹುಶಃ ೨೫೦ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ 

ಒಂದಿನವನಾಗಿರಬೇಕು. 

ತಾಳೆಗರಿ ಶ್ರ ತಿ ಪರಿಚೆಯ 

ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ತಾಳೆಗರಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಿದ್ದ 

ನಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಚಜೇರಡೆಯ.ಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 

ಈ ಪ್ರತಿ ಶುದ್ಧ ಪ್ರತಿಯಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪುಗಳು ತೀರ ಕಡಿಮೆ. ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ 

ಗರಿಗಳು ಮುರಿದು ಹೋದುದರಿಂದ ,ಆ ಸ್ಕಳದಲ್ಲಿಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು 

ಶಕ್ಯ ವಾಗದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಪ್ರಕಿಯು ದೊರಕಿದ ಸ್ಥ ಸಳ ಕುಮಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕದೇಶೋಡಿಯ 

ದಿ| ವೆಂಕವ್ಸ ವರಮಯ್ಯ ಹೆಗಡೆಯವರ ಮನೆ, ಆವರ ಮಗ ಪರಮಯ್ಯನಿಂದ 

ಜೊರಕಿತು. ವೆಂಕಪ್ಪ ಹೆಗಡೆಯ ನಖ ಸ್ವತಃ ಕನಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಹಲನಾರು 

ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಗ ಂಥಗಳನ್ನೂ ಸಂಪಾದಿಸಿ 

ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗವಾಸಿನ್ಸ, ತುರಂಗ ಭಾರತ, ಸರಶುರಾಮ 

ರಾಮಾಯಣ, ಪ್ರೀಗೇತೆ, ಹವ್ಯಕರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಧಗಳು, 
ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ಮುಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಳೆಗರಿ ಗ್ರಂಥಗಳನು 

ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಎಂದಿ 

ಹೇಳಲು ತುಂಬಾ ಅಭಿಮಾನನೆಕಿಸುತ್ತದೆ. 

ಈ ತಾಳೆಗರಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣವು. ವೂರ್ಣ- 
ಐಾಗಿರುವದಲ್ಲದೇ ಉತ್ತರ ರಾಮಾಯಣವೂ ನಹ ಇದೆ. ತಾಳೆಗರಿ ಪುಸ್ತಕವು, 



ಬಳ 

೧೬ ಇಂತು ಉದ್ದನಾಗಿದ್ದು ಎರಡುವರೆ ಇಂಚು ಅಗಲವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು 

ಹುಳೆಯ ಎರಡೂ ಮಗ್ಗಲು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದಿಗೂ 

ಎಂಬಿಂಟು. ಸುಲುಗಳಿನೆ. ತಾಳೆಗರಿ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ 
ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 

(& ಸ್ವಶ್ತಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಣೇಶಾಯನಮಃ | ನಿರ್ನಿಫ್ಲಮಸ್ತು | 

ಪ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸಿಂಯ ನಮಃ |” ಮುಂದೆ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರಾರಂಭ. 

ಶ್ರೀ ನರನು ಶಾಸ್ತಶನಖಿಳ ವೇ | ಯೂ ಜೂ ಕ 

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ _. " ಶುಭಾನು ಸಂವತ್ಸರದ 

ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ಲ ಆ ರಲ್ಲು ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿದಾತ ಗು | ವೆಂ| ಕೃಷ್ಣ | ಬರ | 

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪುಸ್ತಕಾ | ಅಪದ್ಭಂ ವಾ ಸುಪದ್ದಂ ವಾ ಮನು ದೋನೋನ 
ವಿದ್ಯತೇ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ॥” 

ಉತ್ತರ ಕಾಂಡದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. 

"ಸ್ಪಸ್ತಿ | ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ |” ಮುಂದೆ ಉತ್ತರಕಾಂಡ ಪ್ರಾರಂಭ... 

 ಶ್ರೀಮಶು ಶ್ರೀ ಮೆಂಗಲಾತ್ಮಕ | ಶ್ರೀ ನುಹಾಜೀನೇಶ ಗೌರಿಗೆ] ೬,೪ 

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ - 4 ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮ $ | 

ಶುಭಂ ಭವತು | ಉತ್ತರ ಕಾಂಡ ಸಪೂರ್ಣಂ || ವಿಸರ್ಗ ಬಿಂದು 

ಮಾತ್ರಾಣಿ ಪದ ಪಾದಾಕ್ಚರಾಣಿ ಚ | ನ್ಯೂಸಾನಿ ಚಾತಿರಿಕ್ತಾನಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ 
ಪ್ರರುಷೋಶ್ಶಮ || ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು ||” 

ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ೧೬೯೦ ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 

ಬರೆದಂತೆ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ, ಬಹುಶಃ ಇದು ಲಿಸಿಕಾರನು ಬರೆದ ವರ್ಷವಾ 

ಗಿರಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ಕವಿಯ ಕಾಲ ಇದಕ್ಕೈಂತಲೂ ಸುಮಾರು ಒಂದು 

ನೂರು ಮರಸ ಹಿಂದಕೈರಬಹದು ಎಂದು ಊಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದ್ಕೆ 

ಮಾನೆ ಡೌ ಷಾ, 



ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣದ ಸರ 

ಬಾಲಕಾಂಡ 

ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣವದ್ನೂ ಆದರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೂ 

ಮೆ ಹೇಶ್ಚರನು ತನ್ನ ಆರ್ಧಾಂಗಿಯಾದ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 

ಈ ರಾಮಾಯಣ ಅತ್ಯಂತ ಗುಪಿತವೂ ಮಹತ್ವವೂರ್ಣವೂ ಆದ ಗ್ರೇಧ. 
ಯಾರು ಇದ ದನ್ನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಕೇಳುತ್ತಾ ಕೋ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ 

ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಮೋಕಪ್ರಾಪಿ ಯಾಗುತ್ತದೆ ೦ಬ ವಿವಂವನ್ನು 

ತಿಳಿಸಿ ಈ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ವ ಇರ್ನತಿಗೆ 2 ಹೇಳಲು ತೊಡಗುತ್ತಾ ನೆ- 

ಕವಿಯು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದ ದೇನಂನ್ಮು 

ತ್ಲಾನೆ. ನಂತರ ತನ್ನ ಆರಾಧ್ಯಗುರುವನ ನ್ನೂ, ಗಣಪತಿ, ವ ಗ್ಸೇವಿ, 

ಮಹಾಬಲ, ಅರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೈಸಿಂಶೆ ಅನಂತರ ಭೂಮಿ 

ಭಾರವನ್ನು ಇಳುಪಲು, ಗೋದ್ವಿಜ ನೊದಲಾದವರ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ 

ಬಂದ, ಆ ಸೃಸ್ಟಿ ಸಿತಿ ಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಮೋಹ ಮಾಯಾದಿಗಳಿಂದ 

ವಿದೂರನಾದ ಆ ಸರಾತ್ಸ ರ ಮಹಿಮನಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾನೆ 

ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗುರು ೫ರ ಶಾರದೆ ಮೊದಲಾದ ಜೇವರುಗಳಿಗೆ 
ಮತ್ತೊನೆ ಸ್ಕಿ ವಂದಿಸಿ ಭಾಗನತೋತೈಮರಾದ ಶುಕ, ಸನಕ, ನಾರದ, 
ಬಾದರಾಯಣ, ಕಪಿಲ ಮೊದಲಾದಮನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ಸರಿಮ 

ಈ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಚಂತ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪನಿತ್ರತಮವಾದುದು. 
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರರಾಣ ಸಂಹಿಶೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದುದು ಚಿತ್ತಾ ತ್ಮ 

ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಧಾದು. ನೀರು ಚಲಿಸುವಿಕೆ, ಬೊಂಬೆ ಕುಣಿಯು- 
ವದು, ಕಹಳೆ ಸ್ವರ ಹೊ:ಡಿಸುವದು ಮುಂತಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆ ಸರಾತ ರ 
ನಾದ ರಾಮನ ಅದಧೀನವೇ ಹೊರತು ಅವಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರನಿಲ್ಲ ಕರಧಿಯಲ್ಲಿಯ 
ರತ್ನಗಳ್ಳೊವನ್ನೂ ತ:ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟರಿಂದಲೇ ತೃಪ್ತಿ 
ದೊರಕುವದಿಲ್ಲವೇ | ಮೂಕನಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೆಳವ 



ಇಗಿಗಿ... 

ನೆಹೆಯಲಾರ. ಅವರನ್ನು ಹೆಡ್ಡರೆಂದು ಕರೆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೊ ಫಲನಿಲ್ಲ. 

ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ಎಣಸದೇ ಲೇಸನ್ನೇ ಎಣಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಪಾಲಿಸ 

ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳುವದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಎಂದು ಮಹಾ ಜನರಲ್ಲಿ 
ವಿಸಸು ಸೂರ್ವಕನಾಗಿನಿನಂತಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. 

ಒಂದು ದಿನ ಶಿವ ಪಾರ್ವೇತಿಯರು ಕೈ ಲಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಹರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗೆ 

ಮಾರ್ವತಿಯಃ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ: ವ್ರಾಣವಲ್ಲಭನೇ | ಅಧ್ಯಾತ್ಮ 

ರಾಮಾಯಣ ದಲ್ಲಿಯೆ ಆ ಪರಾಶರ ವೂರುಷನಾದ ಕ್ರೀ ರುಮಚಂದ್ರನ 

ಮಹಾಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನನಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಿವರಿಸಬೇಕು ಆಗ ಈಶ್ವರನು 

ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ . ಪ್ರಾಣಕಾಂತೆಯೇ ಈ ಮಹಿಮೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಗೌಸ 
ವಾದದ್ದು ಕ್ಕರಿಗೆ ಭಕ್ತಿರಸ ನೀಡುವಂಧಾದು. ವಿರತರಿಗೆ ವಿಷಯ 
ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂಧಾದ್ದು ಕರ್ವಾಸಕ್ಷ ರಿಗೆ ಸನಾ ಗ್ಗ 

ವನ್ನು ತೋಡಿಸುವಂಧಾದ್ದು. ಇದು ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಂಧಾ ತನಸ್ಸಾಗಿದೆ. 
ಮರ್ತ್ಯರಿಗೆ ಮುಕ್ಕಿ ಯನ್ನು ಕರುಣಿಸುವಂಧಾದ್ದು - ಆದುದರಿಂದ ಆ ರಾಮ 

ನಾಮ ಮಹಿಮೆಯು ಅಗಾಧವಾದದ್ದು. ಇದನ್ನು ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಳಿದ್ದಾದರೆ ಮುಕ್ತಿ ದೊರಕುವದು. ಕಾರಣ ಈ ಈಶ್ವರನೇ 
ಸದಾಕಾಲ ಇದನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊ ತನಕ ನಾನೂ 

ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸಕಲ ಜನೋಪಕಾರಿಯಾದ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು 

ನೀನು ಕೇಳಿದುದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ. ರಾಮನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಹರನು ಪೊರುಸನು. ಚಿನ್ಮಯನು. ಮಾಯೆಯನ್ನು ದೂರಮಾಡಿದವನು. 
ಈತನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದವನೆ. ವಸಿಷ್ಠರೇ ವೊದಲಾದ ಮಹಾ 

ಮಹಾ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಈತನೆನ್ನಾ ಸ್ತು ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಿ ರಾಮನ ಅಂಗಾಂಗ 

ಗಳ ನರ್ಣನೆಯೂ ಅತಿ ಮನೋಹರವಾದುದು. ತನ್ನ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾದ 

ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮನು 
ನಿರ್ನಿಷಯಿ, ಸಡ್ಡು ಣಗಳ ಖಣಿ. ಅತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾದ್ಯಂತವಾಗಿ 

ನೇಳುವವಣಾಗು ಎಂದು ಮಹೇಶನು ಮಾರ್ಮ್ಜೆತಿಗೆ ಹೇಳಿದನೆಂಬಲ್ಲಿಗೆ ನೊದಲ... 

ನೆಯ ಸಂಧಿಯು ಮುಕ್ತಾ ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತ ದೆ 



ಎರಡನೆಯ ಸಂಧಿ. _ ಈ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ 

ಮಸಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ _ ರಾಮನೇ ನನ್ನ್ನ ನಜ 

ತತ್ವವನ್ನು ಹನುಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಶಿವನು ಗಿರಿಸೆಗೆ ಆ ನಿಷಯವನ್ನು 

ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. 
ಹಾದು 

ಶ್ರೀ ರಾವ ಚಂದ್ರನು ಸೀತಾದೇನಿಯನ್ನು ಕದ ತನ್ನ ನಿಜ 

ತತ್ವವನ್ನು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಹೇಸುತ್ತುನೆ. ಸೀತೆಯೂ ಅ 

ಜಗನ್ಮಯನಾದ, ಟಿನ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ತ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ ನಿಜ 

ಸ ರೂಪವನ್ನು ಮಾರುತಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಧವಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನು 

ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಸ ಸು, ಜಾ ನೆಮಯನು, ನಿರ್ನಿಕಾಸನು, ನಿರ್ಮಲಸ್ವರೂಸನು 

ಮಾಯಾ ರಹಿತನು, ಸರ್ವವ್ಯಾಸಿಯೂ ಆಗಿದ್ದು, ಮ ಇಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವರೂಪ 

ನಾಗಿದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನೇ ರಘುಕುಲ 

ದಲ್ಲಿ  « ರಾವ, ಚಂದ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಯಜ್ಞ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ, 
ಲೋಕಕಂಟಕಳಾದ ಶಾಟಕಿಯನ್ನು ಸಂಹಂಸಿದ,  ಸತಿಪ್ರಶೆಯಾದ 

ಅಹಲ್ಯೆಯ ಶಾಸ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿದ. ಜನಕ ರಾಜನೆ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ 

ಶಿವಧನುಸ್ಸನ್ನು ಮುರಿದು ಸೀತೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ, ಪಸಶುಧಕನಾದ 

ಆ ಭಾರ್ಗವನ ಆಟೋಪನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. ತಂಜೆಯ ವಚನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸು... 

ವದಕ್ಕುಗಿ ಅಡವಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಖರ, ದೂಷಣ, ತ್ರಿಶಿರ ಇವರೇ ಮೊದಲಾದ 

ಮಹಾರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಮಾಯಾ 

ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಸಹರಿಸಿದ. ಸೀತೆಯನ್ನು ಕು.ಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಜಬಾಯನಿಗೆ 

ಮೋಕ್ಷ ಕರುಣಿಸಿ, ಕಬಂಧನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಶಬರಿಯನು ಅನುಗ್ರಬಸಿ 

ಸುಗ್ರೀನನ ಗೆಳೆತನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಖಾಲಿಯನ್ನು ಕೊಂಡೆ. ಸೀತಾನ್ವೇಸಣದ 

ನೆವದಲ್ಲಿ ಶರಧಿಗೆ ನೇತುನನ್ನೂ ಕಬ್ಬ ರಾವಣನ ಕುಲವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ 

ನಿಭೀಷಣನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನಿತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದು ಭರತನಿಂದ ರಾಜ 

ಸ್ಟೀಕರಿಸಿ ಧರ್ಮದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾರಭಾರ ನಡೆಸಿದ. ಹೀಗೆ ಹಲನಾರು 

ಸದು ಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತನಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಕಲರಿಗೂ ಜೇತನ 

ಸ ೈರೂಸನುಗಿದ್ದಾ ನೆ. ಹೀಗೆ ರಾಮನ ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹನುಮನಿಗೆ 

ತಿಳಿಸಿದಳು. ನಂತರ ಶ್ರೀ ರಾಮನು ಅವನನ್ನು ಕರಿದು ಆತ್ಮತತ್ವನನು 



ಎಮ 

ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೋ ಆತ್ಮವು ಮೂನು ಬಗೆ ಆತ್ಮ. ಅಂತರಾತ್ಮ, 
ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬಿವು. ಮಹದಾಕಾಶದ ಜಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಕೆ ತೋರು. 

ವಂತೆ ಆ ಪರಬ್ರಣ ವು ತೋರುವದು ಲೋಕವೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೆನಿಸುವೆದು. 

ಕನಸು ಫಾ ವದು. ರಾಮನು ಇದಕ್ಕ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆ 

ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ನೆ ಬಿಂಬ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ಗತ ಕಲ ನೆ ನ, ವಿದ್ಯೆ-ಅವಿದ್ಯೈ, 

ಲಕ್ಷ್ಯ - ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ude ಮೂಲಕ ಇ ತತ್ವಮಸಿ? ಯ 

ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ತಿಳಿ ವನು ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದವರು ಆಹೆಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು 
ತಾನೇ ನಲ್ಲವೂ ಎಂದು ಪಣ ಹೆಮ್ಮಿನ ಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 

ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತನ್ನನ ನ್ನ್ನ (ಆತ್ಮಸ್ಪ ೂಷ) ಭಜಿಸಿದರ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು 

ಪಡೆಯಲು ಕಕ 1 ಜ್ ಅತಿಗೌಫ್ಯ, ಯಾವುದೇ ತರದ 

ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಟಶೂ ಅದಕ್ಕು ನಿಷಾನಿಸುನದು ರಾಮನಾಮ, 

ಸಕಲ ಕುಲಕೋಟಿಗಳ ಪಾನನೆಲ್ಲ ರಾಮನಾಮ ಜನನಿಂದ ನಾಶವಾಗಿ 

ಹೋಗಿ ಜನ್ಮ ಮಾವನವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಮನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯೇ ಸಕಲರಿಗೂ 

ಕಾಮಧೇನು, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳಿದನೆಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಮುಗಿಯನತ್ತದೆ, 

ಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ... ವಾರ್ವತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ... ಪರಮೇಶ್ವರನೇ 

ಆ ರಾಮನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ಸಿನೃದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿನು. 

ಬಹಳ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿದೆನು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿರ ವ ಕಶ್ಮಲಗಳಲ್ಲವೂ, 

ಸಂಶಯಗಳೂ ದೂರವಾದವು. ಆದರೆ ಆ ಹ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು 

ಇನ್ನೂ ಹೇಳೆಬೀತ್ಟು ಮತ್ತೂ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಅಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಸವಿಸ್ಮಾರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು 

ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲೆ, ಗಿರಿಕೆಯೇ ಗೌನ ದಲ್ಲಿ ಅತಿ 

ಗೌಪ್ಯವಾದ, ರಹೆಸ್ಯಕರವಾದ, ಆ ಪ್ರೀರಾನುಚಂದ್ರನೇ ನನಗೆ ಆ 

ಆಟಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಸನಿಸ್ತಾರವಾಗಿ 

ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳುವಂಧವಳಾಗು, 



ಹಿಂಜಿ ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಇವರೇ ನೊದಲಾದ ಮಹಾ ಮಹಾ 

ರಾಕ್ಷಸರ ಭಾರದಿಂದ ಭೂದೇವಿ ಬೆಂದು ಬಸವಳಿದು ಬೆಂಡಾಗಿ ಭೂಬಂರ 

ಹರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜೀವನಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಾಳೆ ಅಕೆಯ ಮೊರೆಯನ್ನು 

ಕೇಳಿದ ಬ್ರಕ್ಮನು ಎರಡು ಗಳಿಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಮೋದಿನ ಕಾರ್ಯದ ರೂಪ 

ರೀಷೆಯನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿನೇಚಿಸಲೋ ಗ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ 

ಶಯನನಾದ ಆ ಮುರವೈರಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ದೇವಗಣ, ಭೂದೇವಿ ನಹಿತ ಹೊರಟಿ, 

ಟಿ ಭಾಸ ಜಾಕ್ ಆನೇಕ ವಿಧದಿಂದ ಸ್ಮುಕಿಸಿದ. ಆತನೆ ನ್ಮುತಿಗೆ 

ಶಾಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ. ಆತ ೮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾಯುಕ್ತ ನಾಗಿದ್ದ. ಮುಂದ. 

ಸ ಕೂದಿವ ಬುುಖಳಮಲ, ಕುಂದ ಕಟ್ಟ ಒಲಿದಂತಹ ದಂತಹ ೦8, 

pi ಕಣ್ಣು, ಉಶ್ಕಮೋತ್ತಮವಾದ ಅಭರಣಗಳನ್ನೂ ಧರಿಸಿದ ಟಿ 

ಪರಮಾತ್ಮ ಮೈದೋರಿದೆ. ನೀರಮುದ್ರಿಕೆ ಧಂಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳಲ್ಲೂ 

ಶಂಖ oN ಬಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆ ಜೋರಿದ 

ಆತನ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾನಾರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಆತನನ್ನು ನೋಡಿದ 

ಭನ ವುನಃ ಪುನಃ ಅತನನ್ನು ನಿವಿಧ ಬಗೆಯಿ,ಂದ 

ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದು. ನಿನ್ನ. ಧ್ಯಾನದಿಂದಲೇ ಸಕಲರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು 
ಮುಕ್ತಿ. ನೀನೇ ಸಕಲ ಜನರಿಗೆ ಆಶಾದಾಯಕ. ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗಂತೂ ನಿನ್ನ 

ಮಾದಕಮೆಲವೇ ಗತಿ. ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತ ನಮಸ್ಕರಿ 

ಸಿದರು. ಅವನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆ ಮುರೆವೈರಿಯು ನೀವು 

ಬಂದ ಕಾರಣನೇನು ? ಹೇಳಿರಿ ಎಂದು ಬೆಸಗೊಂಡನು ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮನು 

ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ -. ವೌಲಸ್ತ 3 ನಂಶಜನಾದ ರಾವಣನು ನನ್ನ ವರದ 

ಬಲದಿಂದ ಸಕಲರನ್ನೂ ನೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಮಾನವನಿಂದಲೇ 

ಮರಣ ಎಂಬ ವರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಕಾರಣ ಆತನಿಗೆ ಮತ್ತಾರಿಂದಲೂ 

ಮರಣವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸು ಮಾನನ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಲೋಕ ಕಂಟಕ 

ನಾದ ಆ ರಾವಣನ ಸ್ಸ ವಧಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ 

ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೇಡಿಕೆ. 

ಅದನ್ನು ಸಾದ್ಯಂತವಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಮಹಾವಿಷ್ಯುವು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ. 

ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು" ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸೂರ್ಯವಂಶದಲ್ಲಿಯ 



ದೆಶತಧರಾಜನೆ ಮಗನಂಗಿ ತೌಸಲೈಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಭಿಧ-ತೆದಿಂದೆ ಜನಿಸುವೆ. 

ಯೋಗಮಾಯೆಯೇ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನೆಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವಳು. 

ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನೆ ಲ್ಲ ನಾನು ಪೊರಯಿಸ.ತ್ತೇನೆ. ಎಂದು 

ಹೇಳಿ ಅಭಯನನ್ನಿ ತ್ತು ಅಂಶಥಾ ಜ್: 

ಬ್ರಹ್ಮನು ತನ್ನೆ ಸಂಗಡ ಬೀದ ದೇವಾಧಿದೇವಶೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇ. 
ನೆಂದರಿ- ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ 
ಕರಾಗಲು ನೀವೆಬರೂ ಭೂತ ಳದ್ಲಿ ಕಸಿಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿರಿ. ಎಂದು 
ಆಡೇಶಿಸಿದನು ಬ್ರಹ ಸಂದಂತೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲ ತಮ ವಶದಿಂದ ಕಪಿಗಳಾಗಿ 

ಜನಿಸಿ ಐ ಪರ್ನಶಾಗ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ ನ ಬರವನ್ನೇ ಹಾ ಹಾರೈಸ ಸುತ್ತಿ 

ದ್ದರು. ಇತ್ತ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜನಾದೆ ದಶರಥನು ಒಹುಕಾಲ ಮಕ್ಕಳಿಭದೇ 

ಚಿಂತಿ ಸುತ್ತಿರಲು, ವಸಿಷ್ಠ ಯಸಿಯ ಆದೇಶದಂತೆ ಯ್ಯ ಶೈಂಗನನ್ನು, ಕರೆಸಿ 

ಪುತ್ರಕಾನೇಪ್ಪಿಯನ್ನು ಮಾದಿಸಿವನು ಆ ಯಜ್ಞದ 1 ದಶರಧನ 

ಮೂವರೂ ಪತ್ನಿಯರು ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದರು. ಸಕಲ ಲೆ ಗಕೋದಾ ರಕನಾದ 

ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೌಸಲೈಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿರೂನವನ್ನು ಧರಿಸಿ 

ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದನು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. 

ಾಲೃನೆಯ ಸಂಧಿ ಎ ಎಲೈ ಗಿರಿರಾಜನುತೆಯೇ ಮುಂದಿಷ ಕಥೆ 

ಯನ್ನು ಕೇಳುವಂಧವಳಾಗು, 

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ ದೆಶೆರಥರಾಜ ನೆ ಹೆಂಡಂದಿರು ಸುಜ್ಜೊ! 

ತಿಯಂತೆ ಬೆಳಗ. ತಕ್ರಿದ್ದರು, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯವೇ ಹರಮಾನಂದದಲ್ಲಿ 

ಮುಳುಗಿತು. ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯಲು ಕೌಸಲೈಯು ಪುತ್ರರತ್ನ ವನು 

ಹಡೆದಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿವಿಜರು ಹೂಮಳೆಗರೆದರು. ರಾಮನು 

ಜನಿಸಿದುದು ವೆ”ಂತೆ ಯಶುವಿನ ಚೈ ತ್ರ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ನ ಕ್ರದ ಪುಣ್ಯ ಶಮವಾದ 

ನನಮೂ ತಿಧಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾನೆವನು ಆದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ 

ಪೊಜಾದಿಗಳಿಂದ ರಾಮನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೇಳ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆಯೋ 
ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ 



ಇಓ... 

ಲ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಸೊಬಗನ್ನು ನಏನೆಂತ ವರ್ಣಿಸಲಿ ! ನೀಲ 

ಕಣಂತಿಯಿಂದೆ ಒಪ್ಪುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆರಿ(ಟ ಧಂಸಿದ್ದಾನೆ 

ಕೊ.ನ.ಲಾಧರ, ಕುಂದ ಕುಟ್ಮಿಲವಂತಹ ದಂತಪಂಕ್ತಿ ರತ್ನ ಕುಂಡಲ 

ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಕೋಭಿತನಾಗಿ ರಂಜಿಸಿದ ಕೌಸ್ಟ್ನುೂಭ:ಣದಿಂದ 
ಇ 

ಕೂಡಿದ, ತುಳಸಿಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ, ನೀಶಾಂಬರಧಾರಿಯಾದ ಆ ಪರಾತ್ಸರ 

ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ದೇವಿ ಕೌಸಲೈಯು ಕಂಡಳು, ಆ 
ಶಿ 

ಪರಮಾತ ನನ್ನು ಆಕ ಸ್ತುತಿಸುತಾ ಛೆ ಪುರಾಣವುರುಸಸೆ ಅಚ್ಚು ತಾನಂತನೆ 
Cp 

(2 

ಸತ್ಯಗ ಣೃ ಸಂಪನ್ನೆ, ಸೀನು ಐ ಬತಿಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಆಗೋ- 

ಚರನು, ಅತೀತನು, ನಿರೀಹೆ ನಿಷ್ಪಳನು, ಅದ್ವಿತೀಯನು, ಯಾ ನದೇ ಸಂಜ 

ಭೇದನಿಛದವನು. ನಿನಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವದೋಷವಿಲ್ಲ ಭವಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಸು... 

ವವನೇ ನೀನು ಇನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನ ನಿಜರೂಪವನು, ನೋಡಲಾರನು. 

ನಿನ್ನ್ನ ಜಾಲಭಾವನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಪಾರುಮಾಡು ಎಂದು 

ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ತಾಯಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ 

ದ್ರಂತಾಗಲಿ ನಾನು ರಾವಣಾದ್ಯರ ವೆದೆಗೋಸುಗ ಮನುಜ ರೂಪ 

ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ವೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಶ್ಸ ನನ್ನಾ ಚರಿಸಿ ಬೇಡಿದ ಕಾಠಣ ನಿಮ 
ಉದರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದೆ, ನನ್ನ ಈ ರೂಪ ನೋಡಿದನರು 

ಸಾಯುಜ್ಯ ವದನಿಯನ್ನು ಪಡೆನರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಬಾಲಸ ರೂಪವನ್ನು 

ಪಡೆದು ರೂ(ದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಪುತ್ರೋತ್ಸ ನವಾದುದನ್ನು ಕೇಳಿ 

ಸರ್ವರೂ ಹರ್ಜಿತರಾದರು. ಗುರುಗಳ ಅನುಜ್ಞೆ ಯಂತೆ ದಶರಧನು ಮಕ್ಕಳ 

ಜಾತಕರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ದಿವಿಜರಿಗೆ ಗೋಸಹೆನ್ರನನಸ 
ಹಿ 

ದಾನಮಾಡಿದ ಸಕಲರಿಗೂ ಸುವರ್ಣದ ರಾಶಿ ರಾಶಿಗಳೆನ್ನೆ € ದಾನಮಾಡಿದ. 

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಮ, ಲಕ್ಷ ಬಿ ಭರತ ಶಕ್ರುಘ ರೆಂಬ ನಾನುಕರಣನಾಯಿತು. 

ಲಲನೆಯಕಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊನ್ನ ತೊಟ್ಟಿ ಲಫ್ಲಿಟ್ಟು ಜೋ ಜೋ ಎಂದು 

ತೂಗಿ ಹುಡಿದಯು. ಮಕ್ಕಳು ಬಾಲ್ಯಕಾಲದ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳನು ತೋರ 

ತೊಡಗಿದರು ಜನರು ಹರ್ಷಾನಂದ ಪುಳ೯ಶರಾದರು. ಮಕ್ಕಳ ಆಟಗಳು 

ಜನಕಿಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿವನು ಹೀಗೆ ಅವರ ಘೌಗಂಡ 

ಹಾಗೂ ಕಶೋರಾವನ್ಮೆ ಗಳು ಕಳೆದನು ಕೌನಾಾರಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರಲು ದಶರಧನು 



—೧೭- 

ಅವರೆ ಉಪನಯಇಇದಿ ಕಾರ್ಯ ಗಳನ್ನು ರವೇರಿಸಿದನು. ಉತ್ತಮವಾದ 

ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಲು ಪ್ರಾಸಂಭಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ 

ತ ವ ಶಾಸುಷಾಕೃ ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕಾರ್ಯ ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ 

ಜನರ uN ಸಂತೊ ಸಸೊಳಿಸುತ್ತಾ ಪ ೈಪರ್ಧಮಾನರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿ ದ್ದರು 

ಎ೦ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿಯು ಮುಕ್ತಾ ಯಗೊಂಡಿತು. 

ಐದೆನೆಯ ಸಂಧಿ :- ಇತ್ತ ಈಶ್ವರನು ಶ್ರೀ ರಾಮಚರಿತದ ಮುಂದಿನ 

ಕಥಯನ್ನು ವಾರ್ವತಶಿಗೆ ಹೇಳುವಂಧವನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಲೈ ಇರ್ವತಿಯೇ 

ಮುಂದಿನ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಜೇಲು, 

ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನು ಆಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಬಾಲಲೀಲೆಯನ್ನು 

ಪ್ರಕಟಪಡಿ ಸುತ್ತಾ ಪ ಪ್ರಪರ್ಧಮಾನನಾಗುತ್ತಿ ರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಾವಿತ್ರ 

ಮಹರ್ಷಿಯು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಬಂದಂಥ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು 
ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನು ಸಂಭ ))ಮದಿಂದ ಸ್ಕಾಗತಿಸಿದನು. ಅರ್ಥ್ಯವಾದ್ಯಾದಿ. 

ಗಳಿಂದೆ ಸತೃರಿಸಿದನು. ನಿಮ್ಮ ಬರವಿನಿಂದ ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣ, ಮನೆ ಪರಮ 

ವಾವನವಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮಂಧ ಹಿರಿಯರ ಆಗಮನವು ನಮ್ಮಂಧ ಗೃಹಿಗಳಿಗೆ 

ಸರ್ವಸೆಂಸತ್ಸಮೃದ್ದಿ ಕರವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂಧ ಕಾರಣವನ್ನು 

ತಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಎಂಡು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿ ನಿಶ್ವಾಮಿತಕ್ರನು ಹೇಳಿದನು. 

ನಾನು ಸಕಲ ಜನರಿಗೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಕರವಾ ದ ಯಾಗವೊಂದನ್ನು 

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. ದನುಜರಾದ ಮಾರೀಚ ಸುಬಾಹು ಹಾಗೂ ಬ 

ಸಂಗಡಿಗರು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಘ್ನ ವೆಸಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವರ ವಭೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ 

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಲಕ್ಷ ನಾರನ್ನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು 

ಕೇಳುತ್ತ ದ್ದೇನೆ. ಜಬ ವಸಿಷ್ಠ ರನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೇಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ದಶರಥನು ಕುಲಗುರುಗಳಾದ ವಸಿಷ್ಟ ಲ್ಲ ತನ್ನ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳು- 

ತ್ಲಾನೆ. ನಾನು ಈ ಬಾಲಕ ರಾಮನನ್ನು ಗೆ ಕಳುಏಸಲಿ 9 ಇವರು 

ಬಹಳ ಕಾಲದ ನೆಂತರ ಹುಟ್ಟ ದವರು. ರಾಮನನ್ನು [ಕಳುಹಿಸಲು 

ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ರಾಕ್ಷಸ ಸರನ್ನು ಸದೆಬಡಿದು ಬರುವೆನು. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ 

ಚ್ಯುತಿ ಬಾರದಂತೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳ್ಬುಹಿಸುನಂಧವ 



ಗಿಲ್ಲಿ 

ರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಬಿಕ್ಷೆ ಓದನ್ನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಸೇಳಿದ ವಸಿಷ್ಠರು ರಹಸ್ಯ 

ತಮವಾದ ಮಾತನ್ನು ದಶರಧ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರಾಕ್ಷಸರ 

ಸಂಹಾಕಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಭಾರವನ್ನಿ ಳುಹಲೋಸುಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ವೇ 

ರಾಮನ ಅವಕಾರನಾಗಿ ಹುಬ ದ್ದಾನೆ ನೀನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಯನಾಂಹೆಯನು. 

ಕೌಸಲೆಯು ಸೇಫಮಾತೆಯ ನೀವು ಸೂಜಾಧ್ಯಾನ ಜನ-ಶನಗಳಿಂದ 

ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ನೀನೇ ತಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವರ 

ನಡೆದಿರಿ ಆ ವರದ ಫಲವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವು ರಾಮನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಶೇಷನೇ 

ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿದ್ದಾ ನೆ. ಅತನ ಕೈಯಲ್ಲಿಯ ಶಂಖ ಭರನಾಂಗಿದ್ದಾನ, ಚಕ್ರವೇ 

ಶತ್ರುಘ ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಪತಿಯು ಸೀತೆಯೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನಕ 

ಮಹಾರಾಜನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿ ದ್ದಾಳೆ, ಪ್ರ ಗೌಪ್ಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಿನಗರುವ 

`ಹಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರಣ ರಾಮ ಲಕ್ಷ ಒಜರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಮಿತೃರೊಡನೆ ಸಳುಶಿಸು 

ಎಂದು ವಸಿಷ್ಠರು ಹೇಳಿದರು. ಅಂತೆಯೇ ದರರಧನು ರಾಮಲಕ್ಷ ರನ್ನು 

ಮುನಿ ನಿಶ್ಚಾನಿತ್ರರ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು. ಆವರು ಕರಥಧಮುಗಳಿಂಡೊಡಗೂಡಿ 

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಹಿಂಡಿ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ಹೊರಟರು ಮಹಾಮಶಿಮನಾದೆ 

ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಮಾಯಾ ಲೀಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲೋಸುಗ 

ಆ ಖುಷಿಯ ಹಿಂಡಿ ನಬೆದನು ಹೀಗೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳಿದ್ಳು 

ಬರುತ್ತಿರಲು ಆ ಮುನಿಯನ ಹೆಪಿನು ತೃಷೆ ಎರಡನ್ನೂ ಆಡೆಗಿನುನ ಬಲಾ 

ಅತಿಬಲಾ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಆವರು 

ಅದನು, ಪಡೆದು ಬುಹಿಯೊಡನೆ ಹೊರಟು ಗಂಗಾನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಒಂದು 

ಜಾನನನನು ಹೊಕ್ಕರು. ಆ ಕಾನನದಲ್ಲಿ ತಾಟಕಿ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸಿಯಿದ್ದಳು. 

ಆಕೆ ಬಾಯ್ದೆರೆದು ಅವರನ್ನು ನುಂಗಲು ಬಂದಳು ಘೋರ ರೂಪಿಯಾದ 

ಆಕೆಯನ್ನು ರಾಮನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ಸಂಹರಿಸಿದರ.. ಆ 

ಕ್ಷಣವೇ ಬಿದ್ದ ಶರೀರದಿಂದ ಸುಂದರಾಕಾರೆಯಾದ ಒಬ್ಬ ಯಕ್ಷಿಣಿಯು 

ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಳು ಆಕೆ ರಾಮನನ್ನು ಹಲವು ಬಗೆಯಿಂದ ಸ್ಮುತಿಸಿ ಆತನಿಂದ 

ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದಳು. ಇದರಿಂದ ಸುಪ್ರೀತನಾದ 

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಠಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರಿಗೆ ಬಹು ಮಂತ್ರಾ ಸ್ವ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದನು. 

ಹೀಗೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ತಮ್ಮಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಯಜ್ಞವನ್ನು 



ಗಿ 

ಬ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ರಾಮೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಯಜ್ಞದ ಕಣವಲಿಗ-ಗಿ ನಿಂತರು. 

ಆಗ ಮಾಯಾವಿಗಳಾದ ಸುಬಾಹು ಮಾರೀಚರು ಯಜ್ಞ ಕಡಿಸಲು ಬಂದರು. 

ರಾಮನು ವಾಯು ಮತ್ತು ಆಗ್ಫೇಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. ವಾಯು 

ವಾಸ್ತ್ರವು ಸುಬಾಹುನನ್ನ್ನ ಕೊಂದಿತು, ಉಳಿದ ರಾಕ್ಷಸರು ವಿರ 

ಓಡಿದರು ದೇವತೆಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೊಮಳೆಗರೆದರು ಹೀಗೆ ಅವರು 

ಮೂರು ದಿನೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಂತರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಆವರಿಗೆಂದರು- ಮಕ್ಕಳೇ 

ನಾವು ಮಿಥಿಲಾನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಆಲ್ಲಿ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನಿದ್ದಾನೆ. 

ಅತ ಗುಣನಿಧಿ, ಸತ್ಯನಿಧಿ, ಧರ್ಮಪರಿಪಾಲಕ, ಅಲ್ಲ ಈಶ್ವರನ ಚಾಪನಿದೆ 

ಜನಕನು ನಿನ್ನೆ ಶಕ್ತಿ ಹರಾಕ್ಮ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮನಗಾಣಲಿ. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ 

ಹ್ರೆಲನವಿಥೆ. ಸಂರ ಹೇಳಿ ಅವ ವರನ್ನು ಕರಕೊಂಡ, ಹೊರಟರು. ಅಲ್ಲಿರುವ 

ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡ.ತ್ತಾ 'ನೋಷುತ್ತಾ ಗೌತಮಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದರು 

ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಬರತ ಸಂಧಿ ಮುಕ್ತಾ ಯುಗೌೊಂಡಿತು. 

ಆಅರೆನೆಯ ಸಂಧಿ ಎ ಎಲ್ಪೈ ಗಿರಿಜೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಕುತೂಹಲ 

ಕರವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂಧವಳಾಗು ಎಂದು ಈಶ್ವರನು ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ 

ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುನಂಧವನಾಗುತ್ತಾನೆ. 

ವಿಶ್ವಾಮಿಶ್ರರು ರಾಮಲಕ ರೊಡನೆ ಗೌತಮಾಶ್ರ ಮಕ್ಕೆ ಬಂದರು. 

ಅಧ್ರಿಯ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ Mc ೫% ಅಲಿಯ ರಮ್ಯತೆ, RS 

ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರು ನೋಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದುದನ್ನು ಕಂಡ 

ಶ್ರೀರಾಮನು ಆ ಆಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿಶೃರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಅಲ್ಲಿಯ ಕಜೆಯನು “ಹೇಳಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮ ನು ತನ್ನೆ ಮಗಳಾದ 

ಅಹಲೈ ಯನ್ನು ಗೌತಮ ಮುನಿಗೆ ಕೂಟ್ಬ ನು. ಆಕೆ ಪತಿಯ ಟು 

ಯನು. ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿ ಬ ಆಗ ಒಂದು ದಿನ ಕಾಮ 

ಕಲುಹಿತನಾದ ದಬೇನೇಂದ್ರನು ಮುನಿಯು "ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 

ಆ ಮುನಿಯ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಆಕೆಯೊಡನೆ ರನಿಸಿದನು. ಮುನಿಯು 

ಬಂದಾಗ ಈ ನಂಗತಿ ತಿಳಿಯಿತು. ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಂಡವಾದ ಅವರು ಇಂದ್ರನಿಗೆ 



0. 

ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷನಾಗು ಎಂದು Ht ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ 

ಅಹರ್ಯೆಗೂ ಶಿಜೆಯಾಗುವಂತೆ ಶಾಸನಿತ್ತರು ಸದಾಕಾಲ ರಾಮಧ್ಯಾನೆ 

ನಿರತಳಾಗಿರು ಹಕ್ಕಿ ಸಶಿ ಮೊದಲಾದವುಗ ಾವುದರಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ 

ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು. ಕಳೆದ ಮೇಲೆ 8 ರಾಮಚಂದ್ರ 

ಇಲ್ಲಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಅವನ ವಾದಧೂಳಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಶಂಪ ಬಿಡುಗಡ 

ಯಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಬಾ ಐ ಹೇಳಿ ಹಿಮವತ್ಸ 

ರ್ವತಕ್ಕ ತರಳಿದರು ಇತ್ತ ಅ ಅಹತ್ಯೈ ಕಲ್ಲಾ ಗಿ ಬಿದ್ದಳು. ಆರೆ ಗಾಳಿ ಕ 

ಮಾತ್ರದಿಂದ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನ ಪಾದದೊಳಿಯಿಂದ "ಆಕೆಯನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು 

ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಹೇಳಿದರು, ಇಮನಾದನ್ರ ಕ ಕೂಡಲೇ 

ಶಿಲೆಯು ಆಹಲೈಯಾಗಿ: ಬದಲಾಯಿತು. ಆ ಅಸಲೈ ಕ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ 
ಪದತಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೊರಳಿ ನ.ನಾ ರೀತಿಯೆಂದ " ಆತನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ 
ಮಾಡಿದಳು. ಪ್ರೀವೆೊನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಇವನು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಳು 

ಆನಂನ .ವುಳಕಿತೆಯಾಗಿ ಗದ್ದದ ಸ್ವರದಿಂದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನೆ 
ಸ್ಕೋತ್ರ ಮಾಡಿದಳು ನೀನು ಈಗ ಮನುಜ ರೂಸ ಧಂಸಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ 

ಬಂದಿದ್ದೀ ಎಲ್ಲರ ವಾಪಗಳನ್ನು ವರಿಹರಿಸುವಂಧನನಾಗಿದ್ದೀ ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ 

ಅಗೋಚರಣನಾಗಿದ್ದೀ ಆದಿ ಓಂಕಾರ ರೂಸೆನು ನೀನೆ ನೀನೇ ವೇದ ಸ ರೂಪ 

ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀನೇ ಆದಿಕಾರಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದೆ ಮೋಹಿತೆ 

ರರದವರು ನೀನೇ ಸಕಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣನು ಪಾ ರಟ್ಟ ವಶವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮನ್ನು 

ನೀನೇ ವಾರುಮಾಡಬೇಕ.. ನಿನ್ನ ಪದಯುಗ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಾನು 

ವುವನಳಾದೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂದೂ ಬೇಡ. ವದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಅನೆಂತಾ- 

ನಂಶ ನಮಸ್ಸಾರಗಳು ಎಂದು ಸ್ಕುತಿಸುತ್ತ ಆತನೆ ₹ ಅನುಜ್ಞೆ ಯನ್ನು ಪಡೆದು 

ತನ್ನ ಪತಿಯ ಬಿಗೆ ತಸಳಿದಳು. ಈ ರಾಮನನ್ನು ಅನನ್ಯ ಭಕಿ ಯಿಂದ 

ಒಂದು ವರುಷ ನ್ಮುತಿಸಿದರೆ ಬಂಜೆಯಾದವಳೂ ಕೂಡ ಪತ್ರ ರತ, ವನು 

ಪಡೆಯುವಳು ಪಾಫಿಗಳು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳು ನರು. ಮೊಕ್ತಿ ಯನ್ನು 

ಪಡೆಮ ಧನ್ಯರಾಗುಮಶು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಆರನೆಯ ಸಂಧಿಯು ಮು ಕಾಯ ಹ 

ಗೊಂಡಿತು. 



ಪಿನ... 

ಏಳೆನೆಂತು ಸಂಧಿ ಎಲೈ ಗಿರಿರಾಜಸುತೆಯೇ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ 

ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿವರಿಸುವೆನು ಕೇಳುವಂಥವಳಾಗು. 

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುತ್ತ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ನಿಶ್ಚಾಮಿತ್ರ 

ಕೊಂದಿಗೆ ಮಿಧಿಲಾ ಪಟ್ಟಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟರು ಗಂಗಾನದಿಯನ್ನು 
ದಾಟಿ ಮಿಥಿಲಾ ಪಟ್ಟಿ ಣದ ಸಮೊಸಕ್ಕ ಬಂದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಜನಕರಾಜನು 

ಹೇಳಿ ನಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರನ್ನು ಸಾದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದನು. ಅರ್ಥ್ಯನಾದ್ಯಾದಿ 

ಉಸಚಂರಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದನು ಆತನ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಮಲಕ್ಷ ಡಿ 

ರನ್ನು ಕಂಡು ಇವರಾರೆಂದು ಪ್ರಶ್ಚಿಸುವಂಥವನಾದನು ಆಗ ನಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು 

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಇವರು ದಶರಧರಾಜನ ವುತ್ರರು. ನಾನು ನನ್ನ ಯಾಗ 

ರಕ್ಷಣೆಗೋಸುಗ ಇವರನ್ನು ಕರೆತಂದೆ. ಈತ ತಾಟಕಿ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸಿಯನ್ನು 

ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ಕೊಂದನು ಈತನ ಶರಹೆತಿಯಿಂದ ಸುಬಾಹು ಮರಣ 

ಹೊಂದಿದ. ಮಾರೀಚ ಸಮುದ್ರಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ. ಅಹೆಲೈಯ ಶಾಪ 
ವಿಮೋಚನೆ ಈತನಿಂದಲೇ ಆಯಿತು. ಅವಳಿಂದ ವೊಜೆಯನ್ನು ಪಡೆದು 

ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಶಿವೆಜಾಸಕ್ಕೆ 

ತಿರುವನೇರಿಸುವ ನೆವದಿಂದ ಇವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 
ಜ್ರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಜನಕನು ಅತ್ಯಂತ ಹರುಸಿತನಾಗಿ ಆ ಶಿವಧನುವನ್ನು 

ಜನಕನು ತನ್ನ ಐದು ಸಾನಿರ ಭುಜಬಲ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಾದ ಪಟುಭಟರಿಂದ 

ಸಭೆಗೆ ತರಿಸಿದನು. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನು ಧನುಸ್ಸಿಗೆ ಕೈಮುಗಿದು ಅದನ್ನು 

ಎತ್ತಿ ಬಗ್ಗಿಸಿ ತಿರುವನೇರಿಸಿದನು. ಹೆಡೆಯನ್ನು ಏರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಆ 

ಧನುಸ್ಸು ಮುರಿಯಿತು. ಅದರ ಜೀಂಕಾರಧ್ವನಿ ಮೂರು ಲೋಕನನು 

ನಡುಗಿಸಿತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೇವದುಂದುಭಿ ಮೊಳಗಿದವು. ಅಪ್ಸರೆಯರು 

ಗೀತಗಳನ್ನು ನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂತೋಷದ ಭರದಲ್ಲಿ ಜನಕನು ರಾಮನನ್ನು 

ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಈತನೇ ತಕ್ಕ ವರ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ 

ಸೀತೆಯನ್ನು ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದನು. ಸುಂದರಾಂಗಿಯಾದ ಸೀತೆಯ 

ನಗುಮೊಗದಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆತನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ 

ಸೂಮಾಲೆಯಿಕ್ಕೈ ಶೋಭಿಸಿದಳು. ವುರಜನರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ 

ಆ 



ಬಿವಿ 

ನಟ್ಟರು. ಇತ್ತ ದೆಶರಥೆ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ವಿವಾಹದ ನಿಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ 

ಯನು, ಕೂಡಲೆ(! ಕಳುಹಿಸು ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಜನಕನಿಗೆ 

ಬೆಸಸಿದರು. ದೂತರು ಕೂಡಲೇ ಹೊರಟು ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿ ಣಕ್ಕೈ 

ಬಂದು ದಶರಧನಿಗೆ ಸಾದ್ಯಂತೆವಾದ ವರದಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ದಶರಧ ರಾಜ 
ನಾದರೂ ಅತ್ಯಂತ ನಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಂಡಂದಿರು, ಪ್ರರಜನರು. 

ಪರಿವಾರದವರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಂಡಲಿಕರು ಇವನೇ ಮೊದಲಾದ ಸವರಿ 

ವಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಿಧಿಲಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ಬಂದಂಧ ದಶರಥ 

ಮಹಾರಂಜನೆನು ನರಿವಾರನನ್ಟು, ಜನಕನು ತನ್ನ ದಧ್ರರೋಹಿತರಾಡ 

ಶತಾನಂದ ಮುನಿ ಸಹಿತನಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮನಿಂದ ಇದಿರುಗೊಂಡನು ಪುರ 

ಪ್ರನೇಶ ಮಾಡಿದ ದಶರಥನ ಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ರಾಮಲಕ್ಷ ಒಜಿರನ್ನು 

ಕಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆಲಂಗಿಸಿದರು ಜನಕರಾಜನು ಶುಭ 
ಲಗ್ನ ಶುಭಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ವೈವಾಹವನ್ನು ನೆಡೆಸಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದನು 

ವಿವಾಹೆಮಂಟನವು ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರನಾಗಿರಚನೆಗೊಂಡಿತು. ವಾದ್ಯಗಳು 

ಮೊಳಗಿದವು, ಹೋಮಾಗ್ಟಿ ಯು. ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿತು. ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತೆ_ 

ಯಾದ ಸೀತೆಯನ್ನು ನಿವಾಹ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು ಜನಕ 

ರಾಜನು ತನ್ನ ಅಳಿಯನಾಗಲಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಾದ ತೊಳೆದು 

ತೀರ್ಥೋದಕವನ್ನು ಶಿರದಲ್ಲಿ ಧಂಸಿಡ. ನಂತರ ಸೀತಾದೇವಿಯ ಹೆಸ ವನ್ನು 
ರಾಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಧಾರಾವೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಮನಿಗೆ ಸೀತೆ 
ಯನ್ನು ಧಾರಯೆರೆದು ಕೊಟ್ಟನು ರಾಮ ಸೀತೆಯರು ಕ್ಷೀರಶರಧಿಯ 
ವಿಷ್ಣು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಿಂತೆ ಶೋಭಫಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ 
ಊರ್ನ್ಮಿಳೆಯನ್ನು, ಭರತನಿಗೆ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿಯನ್ನೂ , ಶತ್ರುಘ ನಿಗೆ ಫನ್ನಿ 

ಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೈಮಾಹೆವಿಧಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ 
ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಾಲ್ವರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸತಿಯರೊಡನೆ ಶೋಭಿಸುವಂಧ 
ವರಾದರು. ಹೀಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ನಾರನರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸೀತಾಜನನ ನೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ 

ವಸಿಷೃರಿಗೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನು ಹೇಳುನಂಧನನಾದನು 



ಖಿ 

ಒನೆ ಮ್ಮ ನಾನು ಯಾಗಕೊ ೇಶೃರವಾಗಿ ಥನಿಯನ ಉಊಳ್ಲ ತಿರು 
ಬಾಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೀತ ಕಂಡುಬಂದಳು. ಅವಳನ್ನು ಕರೆತಂದು ತನ 
ಪತ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆನು, ಆ ಅವಳು ಆ ಸಿಃ ತೆಯನ್ನು ನ್ರಾಣಕ್ಕಿ 30 ಮಿಗಿಲಾಗಿ 
ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸಲಸುತ್ತಿ ಕಲು ದನೀಣಾವಾಣಯಾದ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು 
ನಾರಾಯಣ ನ ಣೆ ಮಾಡುತ್ತ ಮಿಧಿಲಾ ಪಟ್ಟಿ ಣಕ್ಟೆ ಬಂದರು. ಬಂದಂಧೆ 
ನಾರದರನ್ನು ಯಯಾ ಅರ್ಥ್ಯ ಗಾದ್ಯಗಳಾದ ಸತೃರಿಸಿ ಸಿಂಹ 
ವಿಷ್ಟ ರದ ಸೀಲ ಕುಳ್ಳಿ ಡಿಸಿ ಮಾತಾಡಿಸುತ್ತಿ ರಲು ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು 
ಈ ಸಿ ಹೇಳಿದರು - ರಾಜನೇ ನಿನಗೊಂದು ಗೌಪ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನು 
ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಕೇಳೆವೆಂಥನನಾಗು. ಆ ಸರಾಸರ ವಸ್ತುವಾದ ಸರಮಾತ 
ನಾದ ಕ್ರೀ ಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಭಕ್ಕರ ್ರೀತಿಗೊಣುಗ, ಆವರ ರಕ್ಷಣೆ 
ಹೋನುಗ, ದುಷ್ಟ ಡ್ ರಾನಣಾದಿಗಳೆ 1 ಗರ ಮಾನವನ ನ ನೇಷವನು 
ಧರಿಸಿ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪಟ್ಟ ಣದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಭಿಧಾನದಿಂದ ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ 
ಯೋಗಮಾಯಾ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಲಕ್ಷಿ ದೇವಿಯು ಸೀತಾ ಎನ್ನುವ 
ಅಭಿಧಾನದಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದುಳೆ “ವಳು ರಾಮಚಂದ ಪ್ರನನ್ಸ ಓದೇ 
ಮತ್ತಾರನ್ಸೂ ಸೀರುವವಳಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರು. ಮಿಕ್ಸಾವ ನಂರಿಗೂ ಇವಳು 
ಯೋಗ್ಯಳಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಧವರಾ ಬರು. 
ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಇವಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗಳಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಜೀನಿಯೇ 
ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ವಾಲಿಸಿ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿ ಜನೆ. ರಾಮದೇವನ 
ಬರವನ್ನೇ ಹಾರಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನೆ. ಆತನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಇವಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ 
ವೆನೋ ಎಂಬ ಕಾತರದಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ. ಮನುಜನಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ ನೆ 
ಕನ ನಸರಾಕ ಮೆವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಉಪಸುಯ Ps ಎಂದು ಚ 
ಮನಸ್ಸಿ ನೆನಿಯೇ pa ರೀತಿ ಆಲೋಚಿಸಿದೆನು. ಆ ತ್ರಿಪುರಾಸುರರನು 
ಜಾ 2280 ಶಂಕರನ ಶಿವಧನುಸ್ಸು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ? ಇದೆ. 
ಇದರ ಹೆಡೆಯಸ ನ್ನ್ನು ಯಾರು ಏರಿಸುತ್ತಾ ಲೀ ಅವಿಂಗೇ ನನ್ನ್ನ ಮಗಳಾದ 
ಸೀತಾದೇನಿಯ ನ್ನು ಕೂಡುವೆ ಎಂದು ನಿಶ್ಚ ಯಿಸಿದೆ. ಷ್ಟ ಹಣವನು 
ಗೆಲ್ಲುವದ ಕ್ಕಾಗಿ "ಹಲನಾಲು ರಾಜರು ಸ ಪ್ರಯತ್ನಿ ಸಿದರು. ನೋತು 
ಮಾನಭಂಗದಿಂದ ಮರಳಿದರು. ಅದರೆ ತ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನು ಇದರ 



ಲಿ. 

ಹೆದೆಯೇರಿಸಿ ನನ್ನ ವಚನವ ರ್ತ ವೂರ್ತಿ ಗೊಳೆಸಿದನು ನಾನುಗೆದ್ದೆ! ಗೆದ್ದ! 

ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಮಾನನವಾಯಿಕು ರಾಮನ ನಾದದ ಸಯವನ್ನು ಕಂಣುವ 

ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದಾಯಿತು ಹೀಗೆ ರಾಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ, ನಾನೇ ಧೆನ್ಯನೆಂದು 

ಹೇಳ ಳುಶ್ತ ನಂನಾ ಬಗೆಯಿಂದ ಫ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ನ್ಕತಿಸಿದರು. 

ನೀಶಯೊಡನೆ ನಾನಾ ತರದ ಬಳುವಳಿಗನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದನು. ರಥ, 

ದಂತ್ಕಿ ಹೆಯ, ಕಾಲಾಳು ದಾಸದಾನಿಯರು ಕನ ಪರಿವಾರವನು 

ಕೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಗೊಳಿಸಿದನು ಹಿರಿಯರಿಗೂ, *ರಿಯರಿಗೂ ಮದು 

ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಯಸನೋಚಿತ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥನನಿದನು. 

ಮಗಳಾದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಆಕೆಗೆ ವಾತಿವೃತ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಡೆ 

ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದನು ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರ 

ನೇವೆ ಮಾಡು. ಪತಿಯೇ ವರದ್ವೈವ ಎಂದು ತಿಳಿ ಪುರಜನ ಸರಿಜ ನರನ್ನೈಲ್ಲ 

ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೋ ಈ ರೀತಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು ನಂತರ 

ಪುಶಜಸ ಪರಿಜನ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸಕಲ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನು 
ಆಯೋಧ್ಯಾ ನಟ್ಟ ಕ್ಸ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ ನು ಎಂಬಲಿಗೆ ಏಳನೆಯ. ಸಂಧಿ 

ಮುಗಿಯಿುಶು. 

ಎಂಬಿನೆಯೆಂ ಸೆಂಧಿ 2. ಶಂಕರನು ತನ್ನ ಪತಿ ಯಾದ ಗಿರಿರಾಜ 

ಸುತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂಧವನಾಗುತ್ತುನೆ. ವಾರ್ವತಿಯೆ€ 

ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳು 

ದೆಶರಧ ರಾಜನ ದಿಬ್ಬಾಣವು ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೋಡು 

ಶಂಖಬೇರೀ ಮೃದಂಗ ; ಮೊದಲಾದ ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯ ಗಳ ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸಾ 

ಹಗಳಿಂದೆ ಮುಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ೬೨೫0 ho 

ದು8ಶಕುನಗಳು ಚ: ಅಗ” ಭಯಥೀತನಾದ ದಶರಥನು pai 

ಬಗ್ಗೆ ಪುಕೊಳಿತರಾದ ವಸಿಷ ರಸ್ತ ಕೇಳಿದನು. ದಶರಥನೇ ನಿನಗೆ 

ಭಯಜೀಡ ಹೆದರಬೇಡ ಇದರಿಂದ ಮುಂಜಿ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಯದ ಚ 

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನಸಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೇಕಿ ಸಿದಂತಾಯಿತು, 

ಕಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಧೂಳಿಯಿಂದ ಮುಸುಕಿಹೋದವು, ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ 



ಇರ್ತಿನೀರ್ಯಾ ರ್ಬುಧಿನನ್ನು ನೋಲಿಸಿದ, ಭೃಗುಕುಲೋತ್ಸನ್ನ ಸ ನಾದ, ಜಟಿ 

ತ್ರಿವ್ರೆಂಡ್ರೃ ನೊ ದಲಾಡವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ, ಇ ಸನ y ಧರಿಸಿದಂಧ 

ಸರಶುರಾಮನು ಎದುರಿಗೆ “ೋಚರಿಸಿದನು. ಕಾಲವೂ ತು ನಿನಂತೆ 

ಇದಿರಾಗಿ ಬಂದ ಪರಶುರಾಮನ ಸನ್ನು ಕಂಡು ದರರಧನು ಸಕಲ ಸನ್ನ ಎಂ 

ಅರ್ಥ್ಯನಾದ್ಯಾಗಿ ಉಚ Ns ಸನ್ಮಾನಿಸಿದನು ಆದರೂ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು 

ನೋಡಿದ ಪರಕುರಾನುನು ದಶರಧನ ವಿನೀತಭಾವವನ್ನು ಮರೆತು ಆ 

ರಾಮನೇ ಜರೆಯತೊಡಗಿದ ಎಲೆ, ರಾಮನೇ ನಾನೇ ಬಡಾಲ ಎಂದು 

ಕೊಂಡಾಡಜೀಡ | ನಾಮಿಮಾತ್ರನಾದ ನಿನಗೆ ಬಲನೆಲ್ಲಿಯದು ? ನನ್ನೊಡನೆ 

ದ್ವಂದ್ಹಯ ಬದ್ಧ ಬಾ. ನೆಣನಾಡು ಎಂದು ಕರೆದನು. ಹಳೆಯ "ಶೈವ 

ಧಸುಸಿ ನ ಸ್ಸ ಮುರಿದೆ ಹೆಗ್ಗ ಳಿಫೆ ಬೇಡ. ನಾನು ಕೊಡುವ ಈ ವೈಷ್ಣವ 

ಧನುಸ್ಸಿನ “'ಜಿಜಿಯೇರಿಸು “ಎಂದು ಆತನ ನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ಆಗ ಶ್ರೀ 

ರಾಮಚಂದ್ರನ ನು ಮುಗುಳುನಿಗುತ್ತ ಪರಶುರಾನುನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು 

ಸ್ಪೀಕರಿಸಿ `ಿಜೆಯೇರಿಸಿ ಬಾ ಣವನ್ನು ಸೆಳೆದು. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದನು... 

ಗುರುವರ್ಯರೇ ಈ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿ ತೋರಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಬಿಡಬೇಕೋ ? 

ಅಧವಾ ನಿಮ್ಮ SE ಅಧವಾ ಬರಿಜಿಯೋ ? ಹೇಳಿರಿ 

ಬಂದು ಹೇಳಿದನು ರಾಮನ ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಪರಶುರಾಮನು 

ಬೆರಗಾದ. ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾ ನಿಸಿಕೊಂಡ, 

ಆ ಪರಮ ಪೊರುಷನೇ ರಘುನಾಧನಾಗಿದ್ದಾ ನೆ ರಾಶ್ಚನರ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ 

ಹುಟ್ಟಿ ದ್ಸ್ದಾ ನೆ. ಎಂದು ತಿಳಿದನು. ಹಿಂದೆ "ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪವನ್ನಾ ಚರಿಸುತ್ತ 

ಮ ಪದವನ್ನು ಧಾ ನಿಸಿದಾಗ ಶಂಖ್ಯ ಚಕ್ರಗದಾಬ್ದ ವನ್ನು 
ಜಿ 

ಧರಿಸಿದ ನಾರಾಯಣನು ಡಿ ತ್ಯಕ್ಷನಾದ ಎಲೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ ನೀನು ನನ 

ಶಸಂಭವ ನೀನು ಹೆ ರ್ಗ ರಾಜರನ್ನೆ ಲ್ಲ ಸದೆಬಡಿದು ಅಗ್ರಿ Be 

PE ಕಾರ್ತಿವೀರ್ಯನನ್ನು ಸದೆ ಬಡಿ. pe ೈತ್ರೊ ೦ದು ಸಲ ಪ ನೃಧ್ವಿಯನ್ನು 

ಸುತ್ತಿ ಕ್ರತಿ ಯರನ್ಷೆ ಲ್ಸ ನಾಶಸಡಿಸು. ನಾನು ̀ ್ಯತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ನೂರ್ಯ 

ನಂತವಲ್ಲಿ ನರನ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಯೋಗಶಕ್ತಿ ಯಿಂದ 

ಧ್ವಿಯ ಭಾರವನ್ನು ನೀಗುತ್ತೀನೆ. ಆಗ ಸ ನೀನು ನನ್ನ್ನ ನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. 

ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದನು ಆ ಸರಾತಶ್ರರ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಈಗ ತ್ರಿ ಫ್ರೀ ರಾಮನಾಗಿದ್ದಾ ನೆ. 

ರಾಮನೇ ನಿಡ್ನ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಾನು ವಾವಸನಾಜಿ, ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಫಲ 



ks ನೀನೆ? ಕಾರಣ, 

*ಜಮುಜಯರ 

© Wie ಮಿ ೨ ಎನೆ ಸತ 
ಎಂದು ಸಂಪ ಬ) ಬ ಚ ತರಂಗದ ಒಬ ಶಿತವನ್ನು ಸಿಜಿ ಣ ೧೫ರ 

ಹ ” pov ತ ad py » ದ್ ೨.) ಕ 3 

ನೂ ಒಂದೇ. ಹಿ rN ನಂ 3 ೩೫ ಪ್ರೈ ಎನ) ಣಿ ಸ ಜ್ 3 
ಹ 

SEES 2 | ನಿರತನಾಗಿ ಮ ಹೇಂಬೃವತ; ತಿದಿರು ಐಂ ಆಗೃಸಿಸಿ ಕ ಿಹಿಸಿದನು 
) 

ತ ನಿರ್ಗವ.ನದ ರಂತರ ದಶರಥ" ರಾವ ನಮ್ಮೆ ಆತ್ಮಂತ 

'ಸಂದದಿಂದ ಬಿಗಿದ ಬೈದು ದತತ ಅವಕ್ತೊರೊ ಜಯೋಭ್ಯೆಗೆ ಬಂದರು, 

ಯೋಧ್ಯಾನ ಬ್ರ ಐನ ನಂನಇ ಬಗೆಯಿಂದ, ರೀೀತಿಳಂದ "ನೊ ನರರ 

್ಯಗತಕ್ಕಾ ಗಿ ಆಲಂತರಿಸಲ್ಪಬ್ಬಿತ್ತ ಜನರೂ ೬ ( ರಾಮ” ER ಮುರಿತು 

ಆ. ಕ 8 ಮಾಡಿದರು ರಮ ಪು ಇಂ ತೋಸದಿಂದ ಚಕ್ಕ 

ಗೊಂಡರು ರಾಮು ಸೀತೆಯರನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರು.ಜನೆರ ನಾಮುಂಜೆ, 

ಅಗನಿವ.ಣಡೆ, ನಾಮೊದಲು ನಾಮೊದಲು ಎಂದು ಮ್ಹ ರಿಗಿಬಿದರ. ಎತ್ತ ರದ 

ನ್ಸಳಗಳ್ಲೆ ಬ ಏರಿ ರಾಮ ಸೀತೆಯರನ್ನು ಕಣ್ಣುಂಬ ನೋಡಿ ಧನ್ಯರ ರಾದರು. 

ಈ ಡೀ ಐ ಪ್ರಟಿಗಲ ಎದೆ ಪ್ರುರನ್ನ ಪನಾಗಿ ೨೬ ರಾಮಚಂದ್ರನು ಪತ್ನಿ ಯೂಡ... 

ಗೂಡಿ ೬ಯೋಧ್ಯಾ ವಟಿ. ನನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಸೀತ ನತ 

ಸಂಶೋಪದಿಂದ ಇವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭರತನಿ ಮಾವನಾದ ಯುಧಾ 

ಜಿತನು ಬಂದು ಬರತ ಸ ಖಿ ತ್ನ ಮನೆಗೆ (ತ ತಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕ) 

ಜರತೂಂದು ಹೋಮಿ ಇತ ರಾಮ) ಸಿಡೆಯೂಡಗೂಡಿ ತಾಯಿ 

ಉಾಸಲೆ ತಂಬಿ ದರದ ಇವರಿಗೆ ಮುದವನ್ನು ನೀದುತ್ತ ಆತ ತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ 

ದಿಂಪ ಅಯೋಧ್ಯಾ ನಖ ನಲ್ಲಿದ್ದ ೨ ಐಂಬಸ್ಲಿಗೆ ಎಂಬಿನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಮುಗಿಯಿತು. 

ರಾಮಾಯಣ ನಲ್ಲಿಯ ಬಾಲಕಾಂಡದ ವರ್ಣನೆಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. 

(೪ 

ಇ 



ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ಓ೦ಭತ್ತೆ ನೆಯೊ ಸಂಧಿ: ಎಲ್ಲೆ ಗಿರಿರಾಜಶುತೆಯೇ ಮೋದಿನ 

ಕಜಾಭಾಗದ ವಿವರವನ್ನು dS ಲಕ ಕ್ಸ ಗೊಟ್ಟು ಕೇಳುವ 

ದಶರಭೆ ಮಹಾರಾಜನು ರಾಮನ ಕೇವ ಶಾಭ್ಯು ದಯವನ್ವಿ ೇ ಬಯಸುತ್ತ 

ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ ಪರಿಜನ, ಪೌರಜನ ಜಾ ವಕೊಂದಿಗೆ ಸು ಖದಿಂದ 

ದನು ಹೀಗೆ ಇರುವಾಗ. ತ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನಾದರೋ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ 

ಸು ಖದಿಂದ ದಿನೆ ತಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದ್ದ ಸು. ಆಮನೆವೆ ನೀನ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ 

ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದಷೂ, "ಕಡಿಮೆಯೆ ! ಸುಂದರಾಂಗ, ಉತ್ತಮವಾದ 

ದಂತಪಂಕ್ತಿ, ನಿಶಾ ಇಬವಾದ ಹೃದಯ ಪ್ರದೇಶ; ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೈ ಜಯಂತಿ 

ಮಾಲೆ; ನೀಳವಾದ ತೊಡೆ “ತೋಳು ಳು ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಾಂಗ 

ಸುಂಡರನಾಗಿ ಕೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ತ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಆತ ತನ್ನ ಸತಿಯಾದ 

ಸೀತಾದೇನಿಯೊಡನೆ. ಸುಖದಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ರೀತಿ ದಿನಗಳು 

ಕ್ರಥೆಂ, ತತ್ತಿರಲಾಗಿ ಒಂದು ದಿವಿ ನಾರದ ಮಕರ್ಷಿಯು ಅಯೋಧ್ಯಾ 

ಫಥ ಸ ಣಕ್ಕೆ ನ್ ಬರುವಂಥವನಾದನು. ತನ್ನ ಮಹತೀ ನೀಣೆಯನ್ನು ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗ 

ಬಾರಿಸುತ್ತ ಬಸವ ನಾರದರನ್ನು ಕಂಡು ಶ್ರೀ ರಾವುಚಂದ್ರನು ಕುಳಿತಲ್ಲಿಂದ 

ಧಿಗಿಲನೆ ಎದ್ದು 'ಬಂದು ಆಸನಿವನ್ನಿತ್ತು ಆಫ ರ್ಫ್ಯನಾದ್ಯಾದಿ Pe ಗೋಪು 

ಚಾರಗಳಿಂದ ಆ ನಾಇ ರದರನ್ನು ಸತ್ಯರಿಸಿದನು. ಆ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ಪೀಕರಿಸಿದ 

ಸಾರದರೂ ಕೂಡ ಆ ಅ ರಾಮ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾದ 

ರೀಕಿಯಿಂದ ಸ್ಮುತಿಸತೊಡಗಿದನು. ಹೇ ದೇವ ನಿನ್ನ UI ದುರ್ಲ.. 

ಭವು. ನನ್ನ್ನ ಸೂರ್ವಜನ್ಮದ ಬು ನಿನ್ನ್ನ ದರ್ಶನವಾಯಿತು. 

ಪ್ರ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಪ ವರಿಸೆ ನೀನೇ i ಸಕಲರಿಗೂ 

ನಿ್ಟ ದರ್ಶನೆ EE ಎಂದು ಹೊಗಳಿ ಹಾಡಿ ಹರಸಿದನು. ಆಗ 

ಶ್ರೀ ರಾವ,ಚಂದ್ರನು ಆದನ್ನೈ ಲ್ಲ ಮುಗುಳುನಗೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಂದ 

ಕಾಚ ಓ ನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದನು. ಆದರೂ ನಾರದನು ಹೊಗಳುವದನು 

ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಜಗಕ್ಕೆ ಆದಿಕಾರಣಳಾದ ಮಾಯಾದೇನಿ ನಿನ್ನ ಅಧೀನಳು. 

ಸತ್ವರಜ ತಮೋಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು. ನಡೆಸುವಳ್ಳು 

2 



ಲೆ 

21 ಟ್ 16; ಲೋಕಗಳನ್ನೇ ಈ ತ್ರಿಗುಣಗಳು ಆವರಿಸಿದೆ. ರಾಮನೇ ನೀನು ಬ್ರ 

ತಿ ವಾಣಿ; ನೀನು ಪಿನ ಸೀತೆ ಪಾರ್ವತಿ; ನೀನು ಚಂದ್ರ ಸೀತೆ 

ಸೋಣಿ ; ನೀನು ರವಿ ಸೀತಿ ಪ್ರಭೆ; ನೀನು ಇಂದ್ರ ಸೀತೆ ಕುಚೀಜೇವಿ ; 

(ನು ಅಗಿ, ಸೀತಿ ಸಾಹ ್ಯಹಾದೇನಿ ; ನೀನು ಯಮ ಜತೆ ಸಂಯಮಿ ಹೀಗೆ 
Ck 2 

pe 

೨25 

ಹೇಳುತ್ತ ಪುರುಷ ಪದವಾದನೆಲ್ಲನೂ ನೀನು ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವಾದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲವೂ 

ಸೀತೆ, ಈಗ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು 

ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಜಾ ಗರಣ. ಯುಕ್ತಿ ; ಸ್ಥೂಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಪಂಚಭೂತ, 
ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಸುಖದು8ಖ, ಮೊದಲಾದನೆಲ್ಲವೂ ನೀನೇ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇನ್ನೇನು 

ಹೇಳಲಿ ? ಸಕಲವೂ ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದ. ನಿನ್ನ್ನ ನಾಮವೇ ಸಕಲರಿಗೂ 
ತಾರಕನಾದದ್ದು ಬಂ ಹೇಳುತ್ತ ಹಲವು ನಿದದಿಂದೆ ಸ್ಫುತಿಸಿದ ನಂತರೆ 

ಆ ಬ್ರಹ ದೇವರು ತನಗೆ ವ ಮುಸಿಕೊಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ರಾಮನಿಗೆ ನಿವೇದಿ 

ಸು ಸಕು 

ಆದಿಪುರುಷ ನೇ ನೀನು ಲೋಕ ಕಂಟಿಕರಾದ ರಾ ವಣಾದಿಗಳನ್ನು 

ವಧಿಸಲು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದೀ. ಭೂಭಾರ ಹರಣಾರ್ಥ 

ನಾಗಿಯೂ, ದೇವತೆಗಳ ಸನ್ನು ಕಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನೀನು. ರಾಮನಾಗಿ 

ಬಂದಿದ್ದೀ, ನಾಳೆ ದಶರಥನು ನಿನಗೆ ನಟ್ಟಾ ಬಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸ ನವನ್ನು 

ಜರುಗಿಸಲು ನಿಶೆ ಹುಸಿದ್ದಾ ನೆ. ಒಂದು ನೇಡಿ ನೀನು ನಟ್ಟ ಭಿಹಿಕ್ತ ನಾದರೆ 

ಆರಾ ಕ್ರಸರನ್ಷೆ ಲ 9) ಸಂ3ರಿಸುವನರು ಯಾರು ? ಶಿಷ್ಟ ರಿಗೆ “ತಕರಾರು 2 

ನೇ ಪದಟಾದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೂಟ್ಟ ಮಾತೇನು ` ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ 

ನಾನಿ? ಸ ಉಪಾಯನನ್ನು ಬಲ್ಲೆ! ಅತ್ಯಂತ ee ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು 

ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ಎನ್ನಲು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರಿ - ನನಗೆ 

ಬಲ್ಲವೂ ನೆನ ಹಿನ, ನನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಸ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ದನುಜರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಬ 

ನ. ಪಾ ಸ ಸಾವು ಉಂಬಾಗಲಾರದು, ದುಷ್ಟ 

ರಾವಣ ನ ವಧಿಸಲು ತಾಪಸರ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಾಳೆಯೇ ನಾನು 

ರಣ್ಯಕ್ಸೆ ಹೊರೆಡುವೆ. ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರುಷ ಅಲ್ಲಿದ್ದು. ಎಲ್ಲಾ 

ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತೆ ತೇನ, ಈ 
ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಾರದರು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ದಿನವನ್ನ ಡರಿದನು 



ee 

ಯಾರು ನಾರದ.ರಾಮ ಇವರ ASS ನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ರೋ ಶ್ರದ್ಧೆ ಯಿಂದ 
ಕೇಳಿಸುತ್ತಾರೊೋ! ಅವರು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಡೆಯುವರು. ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಭತ್ತ 

[ue 

ನಿಯ ಸಂಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿತು. 

ಹತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ :- ಎಲೈ ಗಿರಿರಾಜಸುತೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹೆಲ 
ಕರವಾದ ಮುಂದಿನ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥವಳಾಗು. 

ದಶರಥ ಷ.ಹಾರಾಜರು ಒಂದು ದಿನೆ ತನ್ನ ಕುಲಗುರುಗಳಾದ 
ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಹಿಯ 21 ಕರೆಸಿ ಬಿನ ಬ ಮಾಡಿದನು, ರಘುರಾಮ ಹಿರಿಯ : 
ಕುಮಾರ, ಆವನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಕು. ತಾನು ವೃದ್ಧ ನಾಡೆ, ಇದಲ್ಲದೆ 
ತನು ಸಕಲಧರ್ಮರಹಸ್ಯವನ್ನು: ಅರಿತಿದ್ದಾನೆ ನಿ. ಎಲ್ಲರಗಿಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ 

ದ್ದಾನೆ. ಈತನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟುವದು ಎಲ್ಲ. ಹೌರರಿಗೊ ಸೆಮ್ಮತೆವಾಗಿದೆ. 
ಆದದರಿಂದ ಈ ಸುಕಾರ್ಯ ಬೇಗನೆ ಜರುಗಲಿ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ನೀವೇ 
ನಿಂತು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ' ಎಂದನು. ಪುರಗಳನ್ಸೆ ಲ್ಲ 
ಶ್ರಂಗರಿಸಲು i ವಸಂತ್ರಿ pS Wi hs ಆತನೆಂದಾತೆ 
ಪೊ ಭಿಷೇಕದ ತಯಾರಿ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಭ್ರಮವಾದ ಸನ್ನಾಹ ನಡೆಯಿತು. 
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೊ ಅತ್ಯಂತ ಅನಂದದಿಂದ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 
ಕಸೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ಷೆ ಲ್ಲ ತ್ವರಿತದಿಂದ ನೆರನೇರಿಸುತ್ತ ದ್ದರು, ಎಲ್ಲ “ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ 
ಮಂಗಳ ಘೋಷ್ py ತರಬೇಕು. ಉತ್ತ ಮರು. ಬಂದಿರಬೇಕು ಪ್ರತಿ 
ಯೊಬ್ಬ ರೂ ಸಂಶೋಷ ಸಂಭ, ಮನದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮೇಗಳ 
ವ 2 ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸಾಡುತಿ ತರಬೇಕು. ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಸ ಪೃತಿಯೊಂದು 
ವಿಷಯ ುದಲ್ಲೂ ಇಡೀ ಸಟ ಣಕ್ಕೆ ಹಟ್ಟ ಣವೇ ಸಂಭ 5 ಮದಲ್ಲಿರಜೇಕು. 

ಇತ್ತ ವಸಿಷ್ಠ ನು ಮುಂದಿನ ಾರ್ಯಣ್ಸಗಿ ರಾಮನ ಅರಮನೆಗೆ 
ಬಂದನು. ಬರುತ್ತ ರುವವಸಿಷ್ಠ ರನ್ನು ಕಂಡು ರಾಮನು ಗೌರವದಿಂದ ಅವರನ್ನು 
ಇದಿರುಗೊಂಡನು. ಪಾದತೊಕಳೆದು. ಪಾಜೋದಕೆವನ ಮು ಶಿರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದನು. 
ನಿಮ್ಮ ಪಾದೋದಕ ಧರಿಸಿದ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯ ಎಂದು 
ಹೇಳದನು. ಕ ಕೇಳಿದ ವಸಿಷ ನು ನೀನೇ ಸರಮಾತ ನು ಮಾನವಾ 
ಕ್ರ ತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಭಕ್ಷ ರ ಅಭೀಷ್ಟ ನನ್ನು ಸಲಿಸಲೋಜುಗ ಈ ಧರಿಗೆ 
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ಬಂದಿದ್ದೀ, ರಾನಣಾದಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು" ಸಲು ನೀನು ಈ ಶರಿಕಿರ ರವನ್ನು 

ಧರಿಸಿರುವ. ನೀನೇ ನಮಗೆ ಗುರು. ನೀನು Bs ನಿನ್ನ ಲೀಠೆಯನ್ನು. 

ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀ, ಕಮೆಬಸಂಭನೆ. ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಈಗ ನಿಜವಾಗಕೊಡಗಿದೆ. 

ರಾಮನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸರಮಾತ್ಮನು ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂದಿನಿಂದಲೇ 

ನಿನ್ನ್ನ ಬಸವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಣೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ನಾನು ಇಂದಿಗೆ 

ಧನ್ಯನಾದೆ ! ನಿನ್ನೆ ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ಯ ಂತ ಮೋಹಿಸಳ್ಳ ಆಗಿದ್ದಾ ಛೆ, 

ಎಂದಾಗ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನು ಮೌಷ್ಕರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ... ಕ್ರ 

ಗೌಪ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ವಸಿಷ್ಠರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಡ 

ಭೂಮಿಪತಿ ದಶರಥನ ಆಜಾ ನುಸಾರವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. 

ನೀನು ಈ ಹೊತ್ತು ಸೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ನಿಧಿಯಲ್ಲರಬೇಕು. ಎಂದು 
ಮುಂಶಾಡೆ ವಿಧಿ 'ನಧಾನಗಸನ್ನಿ ಲ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿರು. ಗುರುಗಳ 

'ಆಜ್ಞ್ಯಾ ಸ್ಟಾ ಬಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಎಂದು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ ನಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದನು. 

ದೂತರು: ಕೌಸಲೆ ಸುವಿ: ತೆ ಯರಿಗೆ ಈ ಸ ಯ ನ್ನ್ನ ತಿಳಿಸಿದರು, 

| ಅನರು ಹರುಷದಿಂದ FN ನಾನಾತರದ ಹಾರಗಳನ್ನು ಉಡ ಗೊಕೆ 

ಹಾಗಿತ್ತರು. ಅವರು ರಾಮನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಯದಾ ಟ್ಟು | ದುರ್ಗಾಪೂಜೆ. 

ಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಡಿದರು. 

ಇತ್ತ ದೇವತೆಗಳು ವಾಣಿಯನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪಟ್ಟ ಣಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ 
ಶಾಸನಪಂತೆ ಕಳುಹಿದರು. ಥಿಿನು ಮಂಥಕೆಯಲ್ಲಿ 4 WE 

ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರಾಮನ ಪಟ್ಟ ಕ್ರ ವಿಘ್ನ ನನ್ನೆ ಸಗು, ಅಂತೆಯೇ ವಾಣಿಯು 

ಮಂಥರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ನೇಶಿಸಿ ಕುಬ್ಬೆ phi, 'ಫ್ರರವೈ ಭವನನ್ನು ನೋಡಿದ 
ಆಕೆ ದಾಸಿಯನ್ನು ಕ ರಿದು ಈ "ವೈಭವನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ pe ತೇಳುನಂಥನ- 
'ಳಾದಳು, ದಾಸಿಯು ಹೇಳಿ ದಳು. ನಾಳೆ ಶ್ರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಿಗೆ ಸಟ್ಟಾ ) ಭಿಷೇಕೆ 
ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರ ಪ್ರೆರಶ್ಳಂಗಾರ, ಷಾ ಬೇಲಿ ನಡ ಕಚ್ಚೆ ಯು 

ಕೂಡಲೇ ಕೈಕೆಯ ಗೃ ಗ ಹಕ್ಕ ನಡೆತಂದಳು. ಕೆ ಕೆ ಏಕಾಂತೆದಲ್ಲಿ' ಕುಳಿತಿರುವಾಗ 

-ಎಲೈಮೂರ್ಸೇ, ಕ ಭಾ ಣರ ಮೂಢೆಯಂತೆ ಯಾಕೆ 

ಬಿಇದ್ದೀಯೇ? ಎದ್ದೇಳು ! ಎದ್ದೇಳು !! ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಇಲ್ಲ!!! ಎಂದು 

ಹೇಳಿದ: ೪ಲ್ಲದೇ ನಾಳೆಯೇ A 1] ನಿಗೆ ಸಟ್ಟಾ ಭಿಷೇಕ, ಎಂದಳು. 



ಸ ಬುಡ್ 
ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯನು. ನನಗೆ ರಾಮನ ಗ ಚ್ಚ್ ಆದನು 
ಕೇಳದ ಕುಜಿ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಈ ಮಾತನು, ನುಡಿದಳು _ ರಾಮ ನಿಂ೭ ಲೇ 
ನಿನಗೆ ಜೆಡ್ ಆ ದಶರಥ ಮಾತಿನೆ ಮೋಡಿಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ನು ನೊಹಿಸಿ, 
ದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಭಶತನೆನ್ನು ಅತ್ತ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ 
ಭಛ್ಗಗಿಂಸಿ ಇತ್ತ ಶ್ರೀ ರಾಮುಚಂದ ದನಿಗೆ ನಟ್ಟ ವೆಸಗುತ್ತಿ ದ್ಧ್ದಾ ray ಲಕ್ಷ್ಮಣ 
ವನನ್ನು ಓಲೈ ಸುತ್ತಿ ದ್ದಾನೆ. ಜೌಸಲ್ಸೈ ಸುಮಿತ್ರೆ ಯರಿಗೆ 'ಸಂತೋಸದೇ 

ಸಂತೋಷ! We ದಶರಥನಿಗೆ ಭರಶನಿಗೆ ಒಳೆ ಯದನ್ನು ಮಾಡುವ ಇಜಿ 
ಬಿದ್ದುದಾದರಕಿ ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುತಿಪನಲ್ಪವೆ ? ಇನ್ನು 
ಮೇಲೆ ನೀನು ಕೌಸ ಸಲೈೈಯ 'ಸಂಚರ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ದಾಸಿಯಾಗಿ 
ಬಿಸಿರು. ನಿನ್ನ ಬಾಳುವೆಯನ್ನು ಬದುಕನ್ನು ಸುಡು! ಸ ಡು ನಿನ್ನ 
ಬುನ್ಚಿಗಿಷ್ಟು ಚಕಕ ಕನಿಯಿತು, ಇದಕ್ಕೆ ಉಸಾಯವನ್ನು ನನ್ನಿ ೦ದ ಕೇಳ್ಸು 
ಹೇಳುತ್ತೆ ನೆ, ಭರತನನ್ನು ಬೇಗೆ ಕತಿಸು ಅವನಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ನಾಗಲಿ. ರಾಮು 
“ಹದಿನ ನಲ್ಲು ವರುಷ ವನೆದಲ್ಲಿರಲಿ. ನಿನೆ ಗೆ ಯುಕಿ ಕ್ಲಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ 
'ಎಂದು ಈ ಿಂಜೆ ದೇವಾಸುರರ ಯುದ್ಧ ದಲ್ಲಿ ದಶರಥನು ಕೊಟ್ಟಿ ವರ 
ಗಳೆರಡನ್ನು ನೆನನು ಮಾಡಿದಳು. ನೀನು ಬೇಕಾದಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ 
ಎಂದು ಮಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಈಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ವರಗಳನ್ನು ಕೇಳು, 
ಕೂಡಲೇ ಕೋಷಾಗಾರವನ್ನು ಸೇರು, ದುಃ ಖನನ್ನು ತಾಳು. ಆಭರಣಗಳನ್ಸೆ ಲ್ಲ 

ಅತ್ತಿತ್ತ ಬೀಸಾಡು, ಆ ಎರಡು ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲಿಯ ತನಕವೂ 
ರಾಜನನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ, ಎಂದು ನಾನಾವಿಧವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದಳು.. ದೃ 

: ವಶೆಯಾದ ಕೆ ಕೈಕ ಯು ಕುಬ್ಬೆಯ ಸ ಸಂಸಗ ದಿಂದ ದುರ್ನಯಾಂಗನೆಯಾದಕು. 
ಭರತನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವಾದರೆ ನಿನಗೆ ಒಂದುನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು 

ಉಂಬಳಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವೆ ra ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಿ ಕೂಡಲೇ ಕೋಸನುಂದಿರ- 
ವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಳು. ದುಃಸಂಗವು ಯಾರನ್ನು - 'ಜಔಡಢಿಸದೇ ಇರದು ? 

ಫೀತಿವೆಂತನಾಗಿರಲ್ಲ, Re ಗುಣದವನಾಗಿರಲಿ, ವಿಜಾರಪರನಿರಲಿ 
'ಯಾವನನ್ನೇ ಆದರೂ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ದುರ್ಜನರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ 



ಎರು ಎ 

ತಮ್ಮಂತೆ. ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ದುಷ್ಟರ ಸಂಸರ್ಗ ಮಾಡಬಾರದು. 
ರುರಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇದು ಸ ಸತ್ಯ. ದಯಾ, ದಾಸ್ಷಣ್ಯ, ಸ ಸದ್ಗು ಣ, ಕುಲಾಚಾರ, 

ಶಮೆ, ದನು ಪಾಪಭಯೆ, ಅಕೊ ್ರೀಧ ನ ವೈರಾಗ್ಯ, ನಿತ್ಯಕರ್ಮ, ಮೃ ದುನುಡಿ 

ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಸಜ್ಜ ನರು ನಂದೂ ಬಿಡಬಾರದು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೆ ನೆಯ 

ಸಂಧಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಧಃ | 

ಹನ್ನೊ ಂದೆನೆಯೆ ಸಂಧಿ :- ಎಲೈ ಪಾರ್ನತಿಯೇ ಮುಂದಿನ 

ಕಥೆಯನ್ನು. ಸಾವಧಾನದಿಂದ ನಿಸ. ದಶರಥ ತನ್ನ ತಿಯ 

ಪತ್ನಿಯಾದ ಕೆಕ್ಕೆಗೆ ಆಕಯ ಇಚೆ ತವನ್ನು ಸ ಸಲಿಸಿ ತನ್ನ ಕೇಡನ್ನು ತಂದು 

ಕೊಂಡದ್ದರ ವಿವರವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥವಳಾಗು, 

ಹೀಗೆ ರಾಮಪಟ್ಟಾ ಭಿಸೇಕದ ಕಾರ್ಯವು: ನಿಜೃಂಭಣೆ ಯಿಂದ 

ಸಾಗುತ್ತಿರಲು, ಸಂಭ, ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯ ಪಾಲೊ ಳ್ಳ ದಿರುವದನ್ನ್ಳು 

ಕಂಡು ದಶರಥನು ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾ ದನ್ನ. ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಜೆಯಾದ ಈಕೆ 

ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿದನು. ದಾಸಿಯರನು ನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ 

ಆಕೆ ಕೋಜೂಗಾರದಲ್ಲಿರುವಳು. ಎಂಬ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಬಂತು. ಈ 

ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಭಯ ಫ್ರಂತನಾದ ದಶರಥನು ಕೂಡಲೇ ಕೃಕಾ- 

ದೇವಿಯಿದ್ದ€ ಗೆ ತೆರಳಿದನು. ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು 'ಹೊರಳಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಕೆಯನ್ನು 

ಕಡು ಇದೇನು ನಿನ್ನ ॥ ವೇಷ ಭೂಷಣ ! “ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೊರಳಾಡು.. 

ತ್ತಿರುವೆ ? ಹೇಳು ನಿನ್ನೆ ವಾಂಛಿತನೇನು ? ಹೇಳು ಎಂದನು. ಸ್ತ್ರೀಯರೋ 

ಪ್ರಜು ಷರೋ ಯಾರಿಂದ ನಿನಗೇನು ಸವಸತ ೪ ಹೇಳು ಎಂದ 

ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಸಾಂತ ನಗೊಳಿಸಿದನು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ 

ಅದನ್ನು ಕೊಡುವೆ. ನಾನು ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞ ರಮನ ನೇಲ ಗಳಿ ಟ್ಟು 

ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಿನಗೇನಾಗಬೇಕೆಂದನಿ ತಿಳಿಸು. ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿ ಆಶಿ 

ದಕರಥನೊಂದಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಳು. ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದರೆ ' ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ 

ಪಾಲಕನಾಗಿದ್ದಕಿ ನೀನು ನಾನು ಕೇಳಿದ ವರವನ್ನು ಸಲಿಸುವವನಾಗು. 

ಈ ಹಿಂದೆ ಡೇವಾನುರರ ಯುದ್ಧ ದಲ್ಲಿ ಜೀನು: ಫ್ರ ನಗೆ ಎರಡು ವರವನ್ನು 

ದಯಖಸಾಲಿಸಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನೆ 6 ಈಗ ಕೊಡುವವನಾಗು. ಮೊದಲನೆಯ ವರದಿಂದ 

ಭರತನಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಸಟ್ಟಿವನ ನ್ನು ಕಟ್ಟು ಎರಡನೇ ವರದಿಂದ: 
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ಫ್ರೀ ರಾಮೇಕಂದ್ರ ನನ್ನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ನನನಾಸಕೆ 

ಆಟ್ಟು (ಕಳುಹಿಸು) ನಾಳೆ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ರಾಮನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ 

ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕ್ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು ಸೆನು. ಚತರ 

ಗಳನು ಕೇಳಿದ ದಶರಥನು. ಬುಡವನ್ನು ಕಡಿದು ಕಡಬದ ಬಾಳೆಯಾತೆ 
ಧೂಪ್ಪನೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ರೋದಿಸತೊಡಗಿದನು. ಮೂರ್ಛಾ 

ಪನ್ನನಾದ ದಶರಥನು ಕೆಲಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೂರ್ಛಿಯಿಂದ ಎಚ ತ್ತು 

ರೋದಿಸತೊಡಗಿನನು. ಇದೇನು ? ನನ್ನ ಚಿತ್ತನಿಕಾರವೋ ! ದುಃಸ್ಟ. 

ಸ್ಪ ವೋ!! ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಫೈ ಕೈಕಾದೇನಿಯೇ ತ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ; 

ನಿನಗೇನು. ಕೆಡುಕು. ಮಾಡಿದ ? ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ? ಹೇಳು. 

ಶಾಯಿಯಾದ ಕೌಸಲೆಗಿಂಶಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯ ನ್ನುಆ ರಾಮ 

ಡ್ಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನಲ್ಲವೇ ? ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ದಂತ ಭರತನಿಗೆ ಪಟ್ಟವನ್ನು 
ಕಟ್ಟುವೆ ನಿ. ಆದರೆ ಆ ರಾಮಚಂದ,ನ ಸೃನನ್ನು ಚ ಆಟ್ಟಬೇಡ. AS, 

ವ್ರ ಸಿತಾಸಿ ಕೊಂಡಿರಲಿ, ಎಂದು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ: ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 

ಕ್ರೈ ಸೆ ಇನಾವುದಕ್ಕೂ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ರಾಮ ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗಲೇ 
ಬೇಕು. ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಇೂರಳಿಗೆ ಸೇಣನ್ನಾ ದರೂ ಹಾಕಿಕೊಳು ವೆ 

ವಿಷವನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನು ವೆ, ದಶರಥ "ಸುಳ ಳ್ಳುಗಾರ?? ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ 

ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನ ತಾರವಾಗಲಿ. ಜನಜನಿತವಾಗಲಿ ಎಂದು ನುಡಿದಳು. 
ಈ ಕರ್ಣಕಕೋರವಾದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ದಶರಥನು ಮೂರ್ಛಾಣ. 
ಕ್ರಾಂತನಾದನು. ಹಲವು ಯುಗದಂತೆ ಆ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು `ಕಳೆದನ್ನು 

ನಂಧಿಮಾಗೃ ಧ್ವ ರು ಸೃಸ್ತಿ ವಾಚನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿ "ದಶರಥನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ವಿಲ್ಲ? 

ಎಂದು ಹೇಡಿ "ವರನ್ನು ಕ್ರೈ ಕ್ರ (| ಈಳುಹಿದಳು. 

ಪಟ್ಟಣದ Mes aad ಎಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತೆ ಸಂತೋಷ- 

ದಿಂದೆ ಇದ್ದ ರು, ರಾಮಚಂದ್ರನ ನು ಎಂದಿಗೆ ಸಟ್ಟಾ ಭಿಷಿಕ್ತ ನಾಗಿ ನಮ ಟ್ 

ಕಾಪಾಡುವನೋ ಎಂಬ ಜಾ ೫0 ಇದ್ದರು. ರಾಮನ ಸುಗುಣಗಳನ್ನೆ ಲ್ಲ 

ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೂರ್ಧಾಭಿಸಿಕ್ತ ನಾಗುವ ಶ್ರೀ ರಾನುಚಂದ ನಕ್ಷೆ ೯ 

ನೆನೆಯುತಿ ತ್ತಿದ್ದ ರು. ರೀತಿ-ನೀತಿ ದಯಾದಾಕ್ಸಿಣ್ಯ; ಮೊದಲಾದ ಸದ್ಗುಣ. 

ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಾಮಚಂದ ನನೆ Wy ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದ್ದರು, ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 
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ಜ್ರಿಶಜನೆಕು ತಮತಮಗೆ ತೋಚಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಗುಣಗಾನ 

ಮಾಡುತ್ತ ಆ ರಾತಿ ಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳೆದರು. ಸೂರ್ಯೋ. 

ದಯದಳ್ಳಿಯೇ ಎದ್ದ ವಸಿಷ್ಟ ನು ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನೆ ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ರಾಜನ 

ಬಳಿ ಬಂದನು. . ಜನು ಇರೂ ಯಾಕೆ ಎದ್ದಿಲ್ಲ | ಆಲೋಚಿಸುತ್ತ 

ನೃಸನ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕನು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೈಕೆ ಡೀ ರಾತ್ರೆ 

ದಶರಥನು -'ರಾಮಾ ರಾಮಾ ಎಂದು ಹೆಲುಬುತ್ತಿದ್ದನು; ಜಾಗರಣೆ 

ಮಾಡಿದನು; ಏನೋ ದುಗುಡದಿಂದ. ಇದ್ದಾ ನೆ. ರಾಮಸ ನ್ನು ಘರೆಸು ಎಂದು 

ಹೇಳಿದಳು. ರಾಜನೂ ಕೂಡ ತನಗೆ ರಾಮನನ್ನು ಕಾಣುವ ತವಕ ಎಂದು 

ನುಡಿದನು. ವಸಿಷ್ಠ ನ ಆಣತಿಂಉಂತೆ ರಾಮನು ಕಣಡಲೇ. ದಶರಥೆನಿದ್ದ ಕಿಗೆ 

ಬಂದನು. ತಂದೆಯನ್ನು ಕರಿಯಲು ಇದಕ್ಕೆ ಮೌನವೇ - ಉತ್ತ ಬಾಯ ನ್ನ. 

ಬಿದ್ದು ದುಃಖಿಸುತ್ತಿ ರುವ ತನ್ನು: ಶಂಜಿಯನ ನ ತೊಡೆಯ "ಮೇಲಿಟ್ಟು, ಕೊಂಡು 

ದುಃಖದ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು : ವಿಚಾರಿಸಿದನು. ಕೈಕೆಯಿಯೇ ಆದಕ್ಕೆ 

"ಉತ್ತ ರಥವನ್ನು ನೀಡಿದಳು. ದಶರಥ. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗಾ ಯೇ: ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದಾ ಫ್ 

ಆ; ಮಃ ಬನ್ನು ನೀನೇ. ವೇ ಷು “ಆತೆ ಒಂದೆ ನನಗೆ ಎರಡು 

ವರಗಳನ್ನು; ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ” - ಆ ವರದ ವಿವರ ಹೇಳಲು ನಾಚುತ್ತಿ ದ್ದ್ದಾ ಹ 

ಅಷ್ಟೇ ಈ ತಂ 6ದೆಯನ್ಸು "ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞ ನನ್ನಾ ಗಿ ಮಾಡುವದು. ನಿನ್ನ 

; ಕರ್ತವ್ಯಃ ಹುಟ್ಟಿದ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಇಲಿಸುವಡೇ 

ಕರ್ತವ್ಯ. ನೀನು “ದನ್ನು ನೆ ನೆರವೇರಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ರಾಮನು 

ಶಂದೆಯ. ಮಾತನ್ನು ಜೂ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 

ಹಾಗಾದರಿ ಭರತನಿಸೆರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಇಓ. ನೀನು 'ಫೆದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವನವಾಸಕ್ಕೆ 

ಸು. ಕ್ಷಣವೇ ಹ್ಲೋಗಬೇಕ್ಸು: ಪಃ ವಕಾತನ್ನು 'ಹೇಳಲು ನಿವ್ಪ ತಂದೆ 

ನಾಚುತ್ತ ದ್ದಾ ಷ್ಟ ಅಸ್ಟೇ: 1; ತ್ರೀ ಕಾಮನು” ಟು ಹೆದಾಶ್ಮೆ” ಎಂದು 

ಹೇಳಿ ಅರಣ್ಯಕ ಹೋಗಲು, ತಯಾರಾದನು. ದಶರಥ ಮತೆ" ದುಃ ಖಕ 

ಈಡಾದನು. ರಾವ: ನ ಗುಣಗಾನ , : ಮಾಡತೊಡಗಿದನು. i, 

ದಶರಥನನ್ನು ಸಂತ್ಸೈಸತೊಡಗಿದ- ಎಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದದ ಸೊಲ್ಲು, ಬೇಡ.. 

ಬಲ್ಲ ತನ್ನಗೆ. ಮನೆಯೇ. ಸುಖಕರವಾದ ಮನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ , _ ಮನೆಯೇ 

ಅಡನಿಯಾಗುನದು. ಹೋದ ಬಂದ ಮೊಹಲಾದಲ್ಹಾದವುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃ ತಿಯ 

 ಚಿತ್ತಿನ ಭೇದ ಅಷ್ಟೇ | ಕಾರಣ  ಆತುನುನೊಬ್ಬ ನೇ ಎಂದು ತಿಳಿ. 
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ಅಜನಲ್ಲಿ ಯಾನ ಭೇದನೂ ಇಲ್ಲ, ಹ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನರುಷ ವನವಾಸೆ 

ಕಳೆದು ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ತ್ಯವುಳಿದದ್ದಾ ದಕಿ ಕೇರ್ತಿ ಉಳಿ- 

ಯುತ್ತದೆ. ಲೋಕ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇಡ ಬಲ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಮೊದ 

ಲಾದನೆಲ ಸೇಗುತ್ತವೆ ನೆತ್ಯವಿಲ್ಞದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೂ ಇ ಏಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ 

ವ್ಯರ್ಥ ಹೀಗೆ ಬಔತನಹ ಜತೆ ತಂಜಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸಂತಯಿಸಿದನು. 

ಹ ನಿಷಯವನ್ನು ಸೀತೆಗೊ ತಿಳಿಸಿ ಸಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನೆಪಡಿಸುವೆ 

ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿದನು. ತಾಯಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಲು ಅತ್ತ ತೆರಳಿದ 

ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಹನ್ನೊ ೦ದನೆಯ ಸಂಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿತು. 

ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಸಿಂಧಿ «ಎ ಎಲೈ ಷಾರ್ವತಿಯೆ ಮುಂದಿನ 

ಕಥೆಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂಥವಳಾಗು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಕೇಳು 

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ! ಕಥೆಯ ವಿವರವನ್ನು ಹೇಳಲುಸಕ 5 ಮಿಸಿದನು- 

ರಾಮೆ ಬಂದೆ ಸ ಸೆಂಗತಿಯೆನ್ನು ಸುಮಿತ್ರೆಯು ಕೌಸರಿಗೆ ತಿಳುಹು- 

ತ್ತ್ವಾಳೆ- ಆಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆರುಸದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂಡು ಮಗನನ್ನು ತಕ್ಕವಿಸಿ 

ದತ, ಶಾಯಿಗೆ ತಂದೆಯ. ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಯನ್ನೂ ವರದ ವಿವರವನ್ನೂ 

ತಿಳಿಸಿ ಈಗ ಚರತ ಸಟ್ಟಾ ಭಿಸಿಕ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ” ಮಾನ ಹದಿನಾಲ್ಕು 

ವರ್ಷಗಳ ಕನಕ. ವನೆವಾನಸ್ಸೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆದಿನಾಲ್ಕು 

ವರುಷ ಉಳಿದು ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತೆ (ನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ದೈವಾಧೀನೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು 

ಭೇಳದ್ದೇ ತೆಡ ಕೌಸಕೆಯಃ ಎಜಿಗೆ ಆಖಲಗು ಹೊಳ್ಳಿ ಮುರಿದಂತೆ ಮೂರ್ಛೆ 

ಹೊಂದಿ ಬಿದ್ದ ಳು ರಾಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತಾನು ಬದುಕಲಾಕೆ ಎಂದು 

'ಹಲಸಬಿಡಳು. ಭರತ ನೀಕಾದರೆ ರಾಜ್ಯವಾಳಲಿ ನು ನನ್ನನ್ನು 

ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡ. ಮುಂದೆ ತನಗೆ ಗತಿ ಯಾರು ಈ? ಎಂದು 

ಹಲಬತ್ತ, ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕ ಜಂ ಈ ವರದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು 

ಹೇಳಿ ರೌದ್ದೌ ವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿದ ಲಕ್ಷ ಜನು ನನ ತೌರ್ಯವನ್ನಾ ೨ 

ದರೂ ತಾ! ನೀನು ರಾಜ ಕಾರಭಾ ಬಾಡು, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಫ್ಲೆ ತರುವ 

ನರನು. ನಾನು ದಂಡಿನುಕ್ತೆ, (ನ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇದನ್ನು) ಕೇಳಿದ 

ರಾಮನು ಲಕ್ಷ್ಮ ಣನನ್ನು 'ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದರು. ನಿನ್ನ ಪೊ “ಶೌರ್ಯ 



ಎರಿಯ 

ಈಗೆ ಪ್ರಯೋ ಜನನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಧನ, ವೈಭವ, ರಾಜ್ಯ ಇವುಗಳ ಮೋಹಕ್ಕೆ 

ಒಳಗಾಗುನವನಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಶಿ ಮಾಡುವವನೂ ಆಲ್ಲ. ನಾನೆಲ್ಲರೂ 

ಕಾಲವಶರಾದವರು, ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಬಂತೆ ನಡೆಯಲೇಬೇಕು. ವಿಷಯ | 

ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಎಳೆಸಬಾರದು. ತತಃ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ತಂದೆ ಶಾಯಿ; 

ಭಾಂಧವರು ಎಲ್ಲಾ, ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟ್ವಾಗುತ್ತಾ ರಿ ನಂತರ ಆ€ಗಲು-. 

ತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಸಾರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯ ಇಂದ್ರಜಾಲದಂತೆ, ಜರೆ, ಮರಣ, 

ಹಸಿವು, ನೀರಡಿಕೆ, ರೋಗ, ಮೋಹ, ಮತ್ಸರ ಮೊದಲಾದಪೆಲ್ಲವೂ ಈ 

ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರುಹಂತಹುದೇ |! ನ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯವು ತೀರಿದ ಕೂಡಲೇ 

ನಲವೂ ಬಟ್ಟಿ ಬಯಲೇ, ಈ ದೇಹ ಹಲವು ಕೋಗೆಗಳ ಶವರುಮನೆ. 

ಅಮೇಧ್ಯ ಗಳ ಸ « ಈ ಶೇರರಿ ನಾನು” ಎಂದು ಲೋಕದ ಜನರು 

ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ನ್ನ ಮರೆತು. “ಆತ ನೇ ನಾನು” ಎಂದು 

ಆಲೋಚಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಯದು. ಅವಿದ್ಯೆ ಯಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸಡೆಯಬೇಕು.. 

ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾದಿ ಸಡ್ಟೈರಿಗಳನ್ನು "ಬಿಡಬೇಕು. ಶಮೆ ದಮೆ ಮೊದಲಾದವು 

ಗಳನ್ನು ಗೌಸಬೇಕು. ಆದರಿಂದ ಜದಿನಿಂದಲೇ ನೀನು ಶಾಂತನಾಗುವದನ್ನು 

ಅಭ್ಯಸಿಸ ಸಬೇಕು. ಆತ್ಮದ ಶುದನಿ ಸಂದವನ್ನು ಸಡೆಯಜೇಕು. ಪಾ ೨್ರರಬ್ಧ 3 ವನು. 

ಅನುಭೋಗಿಸಲೇಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಕರ್ತುವಿಗೆ ಬಂಧವಿಲ್ಲದಂತೆ ಇರಬೇಕು. 

ನಾನು ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವಾನುಭವದಿಂದ ಅನುಭನಿಸಿ. ತಿಳಿಯಬೇಕು. 

ನನ್ನ ಪ್ರ ಹದಿನಾಲ್ಕು . ನಿರುಷಗಳು ಒಂದು. ಕ್ಷಣದಂತೆಯೇ ಕಥೆದು 

ಹೋಗುವದು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ತಾಯಿ ಕೌಸಲೆಯ್ಯು]ಸಮಾಧಾನಪಟ್ಟು 

ರಾಮನನ್ನು ಆಲಂಗಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದಳು. ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ 

ಸರ್ವ ದೇವತೆಗಳೂ ಇರಲಿ “ಅ ಹಾರೈಸಿದಳು. ಲಕ ತಣ "ಸೀತೆ 

ತಾವಿಬ್ಬರೂ ರಾಮನೊಡನೆ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು. ಹೇಳಿದರು. ರಾಮ. ಸೀತೆಗೆ 

ಹೀಗೆ ದನು - ಅದು ಕಾಡು ಫೋರಾರಣ ಕ್ಯ, ಕಾಡು ಮ್ಳ ಗಗಳಿ ಬೀಡು 

ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸಡ ಬೇಕಾದೀತು, ಅಲ್ಲದೇ ಆಲ್ಲಿ ರಾ ಕ್ಷಸಂದ್ದಾ, ಅವರಿಂದೆ 

ಬಹಳ ಅಪ WN ಕಾರಣ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕೌಸೆಕೆಯ (ಅತ್ತೆ ಯ) ಸೇವೆ 

ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರು. ರಾಮನ ಮಾತನ್ನು ಕ ಕೇಳಿದ ಸೀತೆಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಳು-. 

ನಿನ್ನನ್ನಗಲಿ ನಾನು ಇರಲಾಕಿ. ನೀನು: ನನ್ನ್ನ ಹೆತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಯದು. 



ಎಜಿ 

ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವೇ ನನಗೆ ಆಹಾರ, ನಿಮೊ ಡನಿದ್ದರೆ ಆಡೆನಿಯಲ್ಲಿಯೆ 

ಕಲ್ಲು ಮವಿಳ ಳ್ಳುಗಳಲ್ಲವೂ ಅರಳಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತೆಯೇ, ಅದಲ್ಲದೇ ಸಾನು ಬಾಲೆ 

ಯಾಗಿದ್ದಾ ಗ ನನ್ನ್ನ ಕೈ ನೋಡಿದ ಜ್ಯೋತಿ ಸರು 4 ಪತೆ ಪತಿಯೊಡನೆ 

ನನವಾಸ ಮಾಡುವಳು” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ 

ಗಾಮಾಯಣನೆನ್ನು ಕವಿಗಳು ಹೆ: ಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಾಮಾಯಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ 

ಸೀತೆಯನ್ನು ಭಟ ಆಡನಿಗೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭ (ಪ್ರ ಸಂಗ) ಗಳಿಲ್ಲ 

ನಲ್ಲ ೫ ೫೫: ನಾನು ನಿಮ್ಮೊ] ಡನೆ ಬರುವನಳೇ ಸರಿ ಎಂದು ಬಿನ್ನ 

ಏನಿದಳು. ರಾಮನು ಸೀತೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನೊ ಟ್ಟ ಸ 

ಬಾ ಎಂಡು ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಸೀತೆಯು € ಅರುಂಧಕಿಯೇೇ ಮೊದಲಾದ 

ಖುಹಿಪತ್ಪಿ ಯರಿಗೆ ತನ್ನ ಆಭರಣಗಳನ್ನೆ ಲ್ಲ ದಾನಮಾಡಿದಳು. ಸುಮಿತ್ರೆ ಯೂ 

ಲಕ್ಷ ನಿಗೆ ನೀನು ಕಾಮಕೊಡನೆ ಇಟಿ ಎಂದು ಆಡೇಶಿಸಿದಳುು ಹೀಗೆ 

ಹ ಕ್ಷ ಶೌ ಸೀತೆಯರು ಆಡನವಿಗೆ ಹೋಗಲು ೩ ಶೆಯಾರಾನಿ, ಪುರವಸ್ಸೇ 

ಬಿಟ್ಟು PEN ಪ್ರ ದೃ ಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ. | ಸೌರಜನರು ಟಟ 

ದುಃ ಡಿಸುತ್ತಿ ದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಹಾಹಾಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದರು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಹನ್ನೆ. ಹ 

ರಡನೆಯ ಸಂಧಿ ಮುಕ್ತಾ ಯಗೊಂಡಿತಾು. 

ಕ್ನಿನೂರನೆಯ ಸಂಧಿ :- ಎಲೈ ನಗರಾಜ ಪುತ್ರಿಯೇ ಮುಂದಿನ 

ರಾಮಾಯಣನೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ತ ಗೊಟ್ಟು ಆಲಿಸುವಂಥವಳಾಗು. 

} 

ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ ಸ್ಫರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು 

ತನ್ನ ಶಂಜಿಯು ಬಳಿ ಬಂದು ಆತನ ಆಪ್ಪ ಣೆಗಾಗಿ ಾದುನಿಂತನು. ಅಪ್ಪಣೆ 

ಯನ್ನು ಪಡಿದು ಹೊರಡುವಂಥೆವನಾದನು. ರಾಮ
ುಚಂದ ನು ರಾಜಬೀಡಿಯಲ್ಲಿ 

ಬರಿಗಾಲಿನಿಂದ ನಜೆಯಂವದನ ನ್ನು ಕಂಡು ಪುರಜನರು ನ ಒ ತೆಮ್ಮಳಿ ಪ್ರ 

ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳ ತೊಡಗಿದರು. ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನು “ಸತ್ಯನ ಧನು. 

ಆ ಸಭಾ ಮಾತಿಗಾಗಿ ರಾಮನನ್ನು ಪಟ ದಿಂದ ಹೊರೆವಡಿಸಿ
ದನು. 

ಸತ್ಯಗುಣಸಂಪನ್ನೆನಾದ ಆ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ ನನ್ನು ಹೊರನಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ 

ಆತನೆ ಸಂಗಡಲೇ ನಾವು ಹೋಗುವದು ತಿಚು. ಆ ಸುಕುವರಾರಿಯಾದ 

ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ! ಹ್ಯಾಗೆ ಅತಿಕಸ್ಟ ದಿಂದ ಬರಿಗಾಲಿಕಲ್ಲಿ 



ಎ.ಬಲ್ಲೌ 

ನೆಲದ ಮೇಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ || ಆನೆ, ಕುದುರಿ ರಜೆ 

ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವ ರಾಮನನೂ, ಕೂಡ ನೋಡಿರಿ!!! ಅಂತೂ 

ನಿಧಿಯು ಬಹುಬಲ್ ಢೃನು ಎಂದು ನಾನಾಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮೆರುಗುತ್ತಿ 

ರುವ ಜನರನ್ನು ನೊಡಿ ಮುನಿಶ್ರೆ ಇಷ್ಟ ನಾದ ಮಾಮಡೇನನು ಆವರಿಗೆ ಈ 

ರೀತಿ ಜೀಳಿದನು. 

ನೀಮಾರೂ ಮರುಗುವ, ದುಃ ಖಪಡುವ ಕಾರಣನಿಲ್ಲ. ರಾಘನನಾರು ? 

ಜಾನಕಿ ಯಾರು ? ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. ತ್ರೀ ರಾಮನು 

ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣನು. ಸೀತೆಯು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷಿ ಬದೇವಿ, ರಾಮ 

ನೊಡಕೆ ಇರುವ ಲಕ್ಷ ಣನ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನೀಷನೇ ಸಿ. ಇವನ್ನು ನೆನಪ 

ನಲ್ಲಿ ಇಡಿರಿ. 

2 ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈತನು ಮತ್ಸಾ ಪತಾರವನ್ನು ಶಾಳಿ ಸಮುದ್ರ 

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ನಿವಸ್ವೃತ ಮನುವನ್ನು ಪಾರುಮಾಡಿದನು. ಸಮುದ್ರ 

ಮನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇರು ಸರ್ವತ (ಮಂ ಪರ್ವತ) ನ್ರಿ ಕ್ಲೀರ 

ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಲು ಕೂರ್ಮಾವತಾರವ ನ್ನ ತಾಳಿ ಅದನ್ನು ಮೇಲ 

| ಕೃತ್ತಿ ದನು. ವರಾಹಾವತಾರವನ್ನು ಶಾಳಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ದು 

ಧರೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತ್ರಿ ಉದ ಸಿದನು. ನಕಸೀಹಾನತಾನನಲ್ಲ ತಾಳಿ 

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ದು "ಹ ್ರಲ್ವಾ _ದನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು ಪರಕುರಾಮಾ 

'ವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿ ಇಪ್ಪ ತೊ ಮ ಸಲ ಪೃಥಿ ಥ್ರಿಯನ್ನು ಸಂಚರಿಸಿ ದುಷ್ಟ 

"ತ್ರಿ ಯಿರಕ್ತೈಲ್ಲ “ಜಿಬಡಿಯು “ಜನರನ್ನು. ತ. 
೫ ಈಗ ಆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾ 

ರಾಯಣಸಕೀ ರಾವಸಾನತಾರವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದಾ ನೆ. ದಶರಥನು ವರ ಜೇಡಿ 

| ಕೊಂಡಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾ ವೆ. ರಃ ನನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣು, 

ಸೀತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಾಯೆಯಾಗಿದ್ದಾ ಫಿ. ರಾವಣನನ್ನು ವಧಿಸಲೋಸ ಸುಗ 

ಅಡವಿಗೆ ಹೂರಟಿದ್ದಾ ನೆ. ಅರಸನಾಗಲಿ ಕೈಕೆಯಾಗಲಿ. ಏನು ಮಾಡಲು 

ಶಕ್ಯ 9 ೧ೀವೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮ ರಾಮ ರಾನು ಎಂದು 

ಧ್ಯಾನೆಮಾಡಿರಿ. ಸಾಕಂ. ನನ್ಮು ಪಾನನೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗುವದು. ಈ ಕಲಿ 

ಜಾಲದಲ್ಲಿ ರಾನುನಾಮವೇ ತಾರಕಮಂತ್ರ. ಮುಂದೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ 



ವ್ 

'ಜನಿಸಿದೆವೆರು ಕಾಮಾದಿ ಹಡೆ ಲರಿಗಳಿಂದ ಪೀಡಿಶರಾಗುವರು, ಅಂಥವರಿಗೆ 

ರಾಮನೇ ತಾರಕ, ರಾಮನಾಮ ಜಸದಿಂದಲೇ ಈ ಸಂಸಾರಸ ಇಗರವನು 
ದಾಟುವರು. ರಾಮನಾಮ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಬ್ ನರಿ 

ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ದಿಗಳೂ ಹೊರಕುವೂತಿ ಮಾಡುವದು. ರಾವಣನನು, ಸಂ Pao 

ವನಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಪ್ರೀ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಮೇಖಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 

Ks, ವಾಮದೇವ ಮುನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೊ. ಹೇಳಿ ಆವರನ್ನೈಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಲೀ 

ಪಡಿ ಸಿ ಹಿ. ಇದ ಸ್ಸ ಕೇಳಿ ಸಕಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಲಿದಾಡಿದರು. 

Rp ರಾಮೆನು ಕೈಕಾದೇನಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಮೂವರು 
) ಹೊರಿಕ್ಷೇವೆ. ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿ ಕೈಕೆಯು ಅತನಿಗೆ ಚೀರವಸನೆ 

pas Je ) ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು. ಅವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮೂವರೂ ಅಳ್ಲಿಂದ 

ಹೊರಟರು. ದಶರಥನು ಸುಮಂತನಿಗೆ ಆದೇಶಿದ್ದೇನೆಂದರಿ-.. ಸುಮಂತನೇ 
ಇವರನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ. ನೆಂತರ ಆವರು 
ರಥವನ್ನೇರಿ ಧನುರ್ಬಾಣ ಸಹಿತರಾಗಿ ಹೊರವಂಟರು. ಇತ್ತ ದಶರಥನು 

ದುಃಖದ ಅವೇಗದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛಿತನಾದನು, ಸರುವ ಪುರಜಪರೂ 

ಕೂಡ ರಾಮನೆಲ್ಲಿದ್ದಾ ಥೋ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಾವೂ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಎಂದು ಅವನ 

ಏಂಡೆಯೆೇೇ ಹೊರಟರು, ಇತ್ತ ಆರಸ ದಶರಥನು ತನ್ನನ್ನು ಕೌಸಲೆ ದೇವಿಯ 

ಮನೆಗೆ ತೆಗೆಮುಕೊಂಡರಿ ಹೋಗಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಳುತ್ತ ಮೂರ್ಥ್ಛಾ 

 ಕ್ರಾಂತನಾದನು. ರಥವೇರಿದ ತ್ರೀ ರಾಮನು ತಮಸಾ ನದಿಯ ದಡಕ್ಕೆ 
ಬಂದು ತಲುಪಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಜಲಾಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ರಾತ್ರೆ ಮರದ 

ಬುಡದಲ್ಲಿಯೇ ಮಲಗಿದನು. ಲಕ್ಷ ಬನು ಕಾವಲಿಗಾಗಿ ಧನುಃ ರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು 

ಧರಿಸಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇದ್ದನು. ಪೌಹೊನರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲಸಿದರು. 

ತಾವು ರಾಮನೊಟ್ಟ ಗೇ ಇರುವೆವು ಎಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಲ ಮಾತನಾಡಿ 

ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವನೆ ನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರೀ ರಾಮನು ಸುಮಂತನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು... 

ಈ ರಾತ್ರಿಯೇ ಇಲ್ಲಿರದೆ ಪಯಣಿಸೋಣ, ಊರಮುಖವಾಗಿ ರಥನಡೆಸುತ್ತ 

ಬೇಕೆ ಸಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಮುಂದುವರಿದರು. ಬೆಳೆ 'ಗಾಗೆದ್ದ ಪೌರಜನರು ರಾಮ 

ಪುನಃ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋದ ಎಂದು ತಿಳಿದು “ಅವರೂ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ 

ಹೋದರು. ಇತ್ತ ರಾಮನು ಗಂಗಾನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಶೈ ೦ಗವೇರಿಗೆ 
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ಹೋಗಿ ತಲುಪಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ವೃಕ್ಷದ 

ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ದಣಿವಾರ್ದಿಸ್ಟಿಕೂಳ್ಳುತ್ತಿ ರುವಾಗ ಈ ನಿಷಯವನ್ನು 

ಕಿರಾತರು ತನು ರಾಜನಾದ ಗ ಹನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ 

ಗುಹನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. “ರಾಮನಿಗೆ 

ದಂಡಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿದನು. ರಾಮನು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದೆತ್ತಿ 

ತಕೈಸಿಕೂಂಡಕು, ನ ನಮ್ಮ ಈ ನಿಷಾದ. (ಬೇಡ) ಜ್ ಸರಮ ಪಾವನ 

ವಾಯಿತು. ನಾನು ಧನ್ಯ ತೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೀವೇ ಆಳಿರಿ ಎಂದು. 

ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. "ಇದನ್ನು ಪೇಳಿದ ರಾಮನು ಹೀಗೆಂದನು. ಎಲ್ಲೆ 

'ಗುಣನೇ ನಾನು ಹದಿನಾ ನಾಲ್ಕು ವರುಷ ಗಾ ))ಮವನ್ನು ಸೇರಬಾರದು. ನನ್ನಿ 

ಆಹಾರ ಗಡ್ಡ ಗೆಣಸುಗಳೇ. ನೀನೇ ನನ್ನ ನೆಯ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ ಸ 

ಪರಿಷಾಲಿಸು ನಮಗೆ ಜಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊ ಲು ವಟಿ ವೃಕ್ಷ ಹಾಲನ್ನು 

Se ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಜಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ 

ಕೊಂಡರು. ಲಕ ಕ್ಸ್ಮ್ಮಣ ಧರ್ಭಾಸನವನು ಹಾಡಿದ ಮೇಕೆ ಅದರ. ನೇಕ 

ನೀತಾ ರಾಮರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದರು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗುಹ ಇಬರೂ ಸಂಭಾ- 

ನಣೆ ನಡೆಸುತ್ತ ರಾತ್ರಿ pA ಕಾವಲಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಹದಿಮೂರನೆಯ: 

ಸಂಧಿ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಯಗೊಂಡಿತು. 

ಹಥಿಸಾಲ್ಯಸೆಯ ಸಂಧಿ; ಎಕ್ಕ ಗಿರಿರಾಜ ಪುತ್ರಿ ಯೆ pe 

ಸುತೊೂಹೆಲಕರವಾ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಶೇಳುವಂಭವಳಾಗು. | ಹೇಳುತ್ತ 

ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲುಪಕ್ರಮಿಸಿದನು. . 

ರಾಮ ಸೀತೆಯರು ನಿದ್ರಾ ಪಸನೆಕರಾಗಿರುವಾಗೆ ಲಕ್ಷ ಣಿ ಗುಹರು ತಮ 

ತಮ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳು ತಿ ದರು. ಚತು ಹೇಳಿದನು - 

ಕೈಕೆಯ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ರಾಮನಿಗೆ ಈ ರೀಕಿ ದುಃ ಖವುಂಟಾಯಿತು. 

ಕೈಕಯಿಯೇ ನಿಜವಾದ. ಪಾಠಕೆ. ಎನಲು ಲಕ್ಷ ಒರಸು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ. 

ನಿಚಾರಮಾಡಿ ನೋಡಿದಕಿ ಸುಖದುಃಖಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ ವೇ ಕಾರಣರು. ನಮ್ಮ 

ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತದ ಕರ್ಮಫಲನೇ ಕಾರಣ. ಅವೇ ಸುಖ ದುಃಖರೂಪಪಾ? 



ಆಗಿ 

ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅನ್ನರಿಂದೆ ಸುಖದ ತಬು ಜ್ಯಾ 
ರ 

ಯಾಯಿತು ನನ್ನು ತ್ತೇನೆ. ಯಾವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು. ಬರುತ್ತದೆಬ 

ಆದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭೋಗಿಸಲೇ ಬೇಕು. ಜೇವಕೆಗಳಿಗೂ ಇವನು 
ಕಕ್ಕಿ. ಈ ಶರೀರವು ಸುಖದುಃಖದಿಂದಲೇೇ 

೩ 

ಬಂದದ್ದಾಗಿದೆ. 

ಗಳೆರಡೂ ಹೆಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳಂತೆ ಉ೦ಂದಾದನಂತಃ ಮಕ್ಕೊ ರದ 

ಸಹಸ, ಸುಖದುಃಖ ಆರು ಭಾವಷಡ್ತಿಕಾರಗಳು ನೆ ಸಗರನ. 

ಬೋರಿ ಐಂದಾತನೇ ಯೋಗ್ಯ ನು ಎಂದು ಅರಿಯಬೇ ಜು, ಸಜ್ಜಾರಿತ್ರ ದಿಂದ 

ಸಾಧು ಸಜ್ಜ ನರ ಸಂಪರ್ಕ (ಸಹವಾಸ ದಿಂದ, ವೈರ ಗ್ಗ ಇಸ ಜು ಇಟ್ಸ್ ಭ್ರ 
ನನೆ ಯಾವಗಲೂ ಸಚಿ ದಾನಂದದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬಬಲ್ಲನು- ಜ ಗವನ್ಗು ಕ್ರನಸಿವೆಂತೆ 

ನೋಡುತ್ತಿ ರಬೇಕು. ಪ ತಿಯೊಂದೂ ಪ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಎಂದು ಬಂದುದನ್ನು 

ಳಿ (ಕರಿಸಿ ಮುಂದುನನಿಯನೇಕು. ಜರಿಯರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ಲಿರಬೇಕು. ಎಂದು 

ಮುಂತಾಗಿ ಬಳ ಎ ಹನಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು. ಈ ಪೈಕಾ: 

ಹೇಳಲು ಗುಹನ ಮನ ಸ್ಸ ರಿದ (ಹ )ಡೆಯದಲ್ಲಿದ್ದೆ 
ಪ್ರೇ 

ಹೋಯಿತು. ಇದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ SOMES ಆಯಿತೆ 

ತನ್ನ ಪ್ರಾತರ್ ನಿಧಿಗಳನ್ಸೆಲ್ಲ ತೀರಿಸಿದನು. ದೋಣಿತಂದು 

ಆಜಿ ದಾಟಿಸಬೆಕೆಂದು ಗುಹನ ಹತ್ತಿರ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆ ಪ್ರಃ 

ಸೀತಾ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ನಾವೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗಂಗಾನದಿಯನೆ 

ದಾಟಿದರು. ದಾಟುವಾಗ ಸೀತೆಯು ಗಂಗಾನದಿಯನ್ನು 

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. ತಾಯಿ ಗೆಂಗಾದೇನಿಯೇ ! ನಾ ನಾವು ಸುಖದ 

ವನನಾ ಸವನ್ನು ಕಳೆದು ಬಂದದ್ದಾ ದಕಿ ₹£ನಗೆ ಉಪಹಾರ ಬಲಿ ಮೊದಲಾದ: 

ವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನಿನ್ನ ನ್ನು ಸಂತೋಷ ಗೊಳಿಸುವೆ' ಎಂದಳು. ಆಂತೊ il
 ಗ 

ನದಿಯನ್ನು ದಾಟ ಮುಂದುವರಿದರು. ವೃ ನಮೂಲದಲ
್ಲಿ ಮಲಗಿ ರಾ. 

ಕಳೆದರು. ಬೆಳಗಾಗೆದ್ದು ಭರದ್ವಾಜಾಶ ಮದ ಸನಿೂಪಕ್ಸೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬ 

- ಧಿ 
ಕ 
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ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ¥ 

Kt 

ವಟುವಿನ ಮೂಲಕ "ಯಷಿನರ್ಯರಿಗೆ ತಾವು ಬಂದ ಸನ ಬಾಚಾಕವನ್ನು 

ರದ್ಯಾಜನು ತನ್ನು 

ಶಿಸ್ಕರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಬಂದು ರಾಮನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಇದಿರು ನಿಗೊಂಡನು. 

ನ ಸ ಗ್ಗ K ಧೂಳಿಯಿಂದ ಪಾವನಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ್ನ ಸರ್ಣಶಾಲೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ್ನ ಹಾದ 



ಜಾಲರಿ ಕ 

ಎಂದು ಬಿನ್ನ ವಿಸಿಕೂಂಡನು, ನನ್ನ್ನ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತದ ಶನ ಸಸ್ಸಿನ ಫಉದಿಂಬೆಲೆೇ 

ನೀನು ನನ್ನ oi ಬಂದಿದ್ದೀ. ನೀನು ವಿಷ್ಣು ಜ್ಞಾ ಮೂರುತಿ ಸ ಸಚಿ | ದಾನಂದ 

ನಿರೀಹ ನಿದ್ಧ೯ಂದ್ವೆ, ರ ಇಕ್ಷಸರ ನ ನಾಶಕ್ಕಾ K ಮಾನವಾಕ್ಕ ಶಿ ಧರಿಸಿ ಬಂದಂಥ 

ನೀನು ಮೆಹಾಸುರುಷ. ದಶರಥನಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದೆ. ' ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ 

ಯಜ್ಞ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ದನೊಜರನ್ನು ಹಣಿದೆ. ಅಹಲೈಯ ಘು. ರ 

ವತಾಡಿಜೆ, ಜನೆಕರಾಜನೆಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿವಧನುಸ್ಸನ್ನು ಮುರಿದೆ. ತಂದೆಯ ಸ 

ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ವನ ಕೆ ಹೊರಟಿಸುವಿ. ಇನ್ನು ಈಗ ನೀನು ಮುನಿಗಳ ಪಣ 

ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಾವನಮಾಡು. ವಿರಾಧ, ಶೂರ್ಸಣಖೆ, 

ನೂ 

ಮಿರ ದೂಷಣ್ಕ ನತಾಯಾಾವಿ Ae ನೊದಲಾದನರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ 

ಮಾಡದ್ದೀ. ರಾವಣನು ಮಾಯಾ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಡೊ ) ಯ್ಯಲು ನೀನು 

ಜಬಾಯುವಿಗೆ ನೊ: ಕವನ್ನು ನೀಡುವೆ. ಕಿಬಂಸುನ್ನು ಕಾಣುನೆ. ವಾಲಿಯ 

ಸಂಹಾರಮಾಡುನೆ. ಕಪಿಗಳನ್ನೆ ಲ್ಲ ಕೊಡಿಸಿ ಶರಧಿಗೆ ಸೆ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟ ರಾವಣ 

ಕುಂಭಕ ರ್ಣ ಮೊದಲಾದ ರಾಸ್ಟಸರನ್ನೆ ಲ್ಲ ಸದೆಬಡಿದು (ಸಂಹರಿಸಿ) ಎ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 

ಸಿಂಕೋಷನನು, ಟಿ ಮಾಡುನೆ. ನಂತರ ಸೀೀತಾಬೇವಿಯೊಡಗೂಡಿ 

ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪಟ್ಟಣಳ್ಸ ಬಂದು dd ಮಾಡುವೆ. ನಿನ್ನ ಪಾದ 

ಸೇವೆಯಿಂದ ನಾವು ಪಾ ನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳಲು 

ಫಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯ ಬ ಬಲದಿಂದಲೇ ನಡೆಯುವಂಥಾದ್ದು ಎಂದು 

ನ್ನು ಪ್ರಕ ದನು. ರಾಮನು ಆ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಂಗಿದನು, 

ಆ ಬಟ ನಾಯಿ ಶು. ರಾಮನು ತ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಾಹ್ನಕನನ್ಸೈಲ
 ಲ ಫೀರಿಸಿದನು. 

ವನಿಗಳಕೆ ನಲ್ಲ ' ಭೆಟ್ಟಿ ಯಾದನಿ. ನೆಂತರ ಯಮುನಾನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಸೀತಾ 

ಲಕ್ಷ ೬ರ ಸಹಿತವಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ. ಆಶ್ರವ. ಕ ಬರುವಂಥವ- 

ವಾದನ. ಚಿತ್ರ ಕೂಟಿದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ರ ಕಮಣೀಯವಾಥ, ನಾನಾಶರದ : 

ಸಗ ಕೂಡಿದ. ನಾಲ್ಮೀಕಿಯಾಶ್ರೆ ಮದಲ್ಲಿ ರಾಮನು ನಾಲಿ ತೆ 

ಮಠರ್ಹಿಗಳನ್ನು ಕಂಡನು. ಎಂಬಗ್ಲಿಗೆ : ಹದಿನಾಲ ಲೃನೆಯ ಸಂಧಿ ಪೂರ್ಣ 

ಸೊಂಡಿತು. 
| ೨. ಕ 



ಶಿ 

ಜೆದಿಸೈಪನೆಂೆಂ ಸಂಧಿ :- ಪಾರ್ವತಿಯೇ ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು 
'೦ಥನಳಾಗು ಎಂದು ಶಂಕರನು ನುಡಿದು ಮುಂದಿನ ವೃತ್ತಾ ಂತವನ್ನು 

ಂಪಕ್ರಮಿಸಿದನು. | 

ಎದುರು ಬಂದ ನಿಂತ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕಂಡು ವಾಲಿ ತೆಗೆ ಬಹಳ 
ೀಷವಾಯಿತು. ರಾಮನನ್ನು ಅಬಂಗಿಸಿದನು, ಆತನನ್ನು ಅರ್ಥ್ಯ 

ತಸ ಪೂಜಿಸಿದರು. ಫಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ (ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳಿಂದು 

ಜನೆ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಶೀಗಿರುವಾಗ ರಾಮನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಹಿ 

ಈ ರೀತಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಶಂದೆಯ ಆಣೆ ಯನ್ನು 

ಬಿಸ ಸುವದಹ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ದಂಡಕಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬುದಿಕ್ದೇವೆ. 

ಸುಖವಾಗಿರಲು ಸ ಸನದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ, ಕಿಂಚಿತ್ಕಾಲ ಆಲ್ಲಿ 

ನು ಎನ್ನಲು ಫಾಲಿ ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಲ್ಲೆ. 

ೂ ಲೋಕೋಷಕಾಶ್ಯಾಗಿ ನನ್ನ ನ್ನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಿರುವೆ. ನಾನು ಈ 

ಸವಾಗಿ ಹೇಳುವೆ. ಸಸಿವಧಾನದಿಂದ. ನೇಳು.. ನಿನ್ನೆ ನಾಮನೇ 

ತ ನ ಸೀತೆ ಸಹಿತ ವಾಸಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವೇ 
ತ ರಮ್ಯವಾದ ಸ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಅಹರ್ಫಿಶಿ 

ಹಿವವರೆ ಹೊನ್ನು, “ಸುತೆ, ಪಶು, ಧನಧಾನ್ಯಾದಿಗಳಂದ ಸಂಪನ್ನ 

ವರು. ಯಾರು ಶಾಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಹಮ್ಮು ಹ 

ವರಾಗಿರುತ್ಮಾರೋ ಆವರ ಹೃ ದಯಪೇ ನಿನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಳ. ಯಾವು 

ಸ ಆಶಿಸಡೆ.. ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ ನಿತರಾಗಿರುತ್ತಾ, ನೀ ಅವರೆ ಹೃದಯನೇ 

ಮನೆ, ನೀನೇ ಹ ನೀನೇ ಲೋಕ ಬೇಷ್ಟಕ ನೇ ತ ತನು 

ಪಾ ಹ, ನೀನೇ ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ದಾಟಸುವ 

ಸ ಗು ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ರಾಮನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದನು, ನಿನ್ನ 

ಮೇ ನನ್ನನು ಉದ್ಯರಿಸಿತು ಎ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ತನ್ನ | ಹಿಂದಿನ 

ಸನ್ನು ಹೇಳತೊಡಗಿದರು. 

ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಕರಾತನಾಬಿನು. ದಿ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡ 

ಜಾತಿಯ ಶೂದ್ರಿ ತಿಯೊಡನೆ ಸೇಠಿ ರಮಿಸಿದೆ. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕ ಳು 



ಳಿಳ 

ಜನಿಸಿದರು. ನಾನು ಕಾಮಾಸಕ್ತನಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರನ್ನು 
ತ್ಯಜಿಸಿದೆ. ತಾಮಸ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಲೆ, ದರೋಡ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಮೊದಲಾದವು. 
ಗಳಿಗೆ ಅಂಜದವನಾದೆ. ಜೋರನಾದೆ. ಶೂದ್ರಿತಿಯ ಸಂಸರ್ಗದಿಂದ ಪಟ್ಟಣ, 
ಊರು, ಕೇರಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಸುಲಿದು ಜನರಿಗೆ ನೀಡೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ. 

ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೇಸದಾಯಿತು. ಒಂದು ದಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 
ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಪ್ತರ್ಹಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಂದು ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಮಾಡದೆ 

ಅವರನ್ನು ಸ,ಲಿಯಲು ದೋಚಲು ಮುಂದಾದೆ. "ಗಂಟುಗಿಂಟುಗಳೇನಾದರೂ 

ಇದ್ದರೆ ಕೊಡಿರಿ. ನನ್ನ್ನ ಹೆಂಡಿರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪರಿಹುಲಿಸಬೇಕು” ಎಂದು 

ಅವರೊಡನೆ ಹೇಳಿದೆನು. ಆವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದಕಿ “ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ 

ನಿನಗೇ ಕೊಡುವೆವು. ಆದರೆ ಈ ಸುಲಿದು ದೋಚಿ ತುವ ನಸ್ತುಗಳಿಗೆ 

ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರು. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಪಾಹದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಪಾಲು 

ದಾರರೇ ಎಂದು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ತಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಾ” ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾವೆಲ್ಲ 

. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವೆವು. “ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ 

ಅವರೆಂದರು.“ಆ ಪಾಪಗೀಪದ ಗೊಡವೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. ತಂದು ಹಾಕುವದು 
ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ. ನೀನೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳುನವ. ನಮಗೆ ಅದರ ದೋಷವು 
ಸ್ವಲ್ಪವು ಇಲ್ಲ? ಆದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಆತನಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಯಿತು. 

ಕೂಡಲೇ ಮುನನಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವರ  ದರ್ಶನಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ 
ಶುದ್ಧಾಂತಃಕರಣನಾದನು. ಅವರ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೊರಳ 

(ನಮಸ್ಕರಿಸಿ) ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ದ ರಿಸಬೇಶು ಎಂನು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಸಾಧು 

ಸಂಗದಿಂದ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ 

ತಮ್ಮಛ್ಲಯೇ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಇವನನ್ನು: ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಮೋಕ್ಷನೀಯ 

ಬೇಕು ಎಂದರಲ್ಲದೇ ರಾಮ ಶಬ್ದ ವನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ವಾಗಿ (ಮರಾ) ಅವನಿಗೆ 

ಉಪದೇಶಿಸಿದರು, ಇದನ್ನು ಬಿಡದೇ ಜನಿಸುತ್ತಿರು. ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ, ಯದಾಗ್ಗು 

ವದು. ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋದರು. ಇತ್ತ ಆ ಬೇಡನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು 

ಬಾಹ್ಯವನ್ನು ಮರೆತು ರಾಮಧ್ಯಾನನಿರತನಾದನು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆತನೆ ಶರೀರಡ' 
ಮೇಲೆ ಹುತ್ತು ಬೆಳೆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯಲು: 

ಆ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠರು ಪುನಃ ೪ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು- ನನ್ನ್ನ 
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ಬಾಯಿಂದ ಬರುವ ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೆರೆಯಲಾಗಿ 

ನಾನು ಈ ದಿವ್ಯ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದು, ಬಂದೆನು ನಿನಗೆ “ವಾಲ್ಮಿ (ತ್ರೀ 

ಎಂದು ಹೆಸ ರಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ- ಕ ನಿನಗೆ ಎರಡನೆಯ ಜನ್ಮ ಎಂದು. ಲಿ 

ನಡೆದರು. ಎಲ್ಲೆ "ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮಾನು ನಿನ್ನ್ನ ಜ್ಯ ಬಲದಿಂದಲೇ" 

ಜರಿಯ. ಬಾಗಿ ಇಂದು ನೀನು ನಮ್ಮಾ: ಟಿ ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀ, ನೀನು 

ನನ್ನ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದೀ. ನೀನೆ ನನ್ನ ಗೆ ತರು ಎಂದಿತ್ಕಾ ದಿಯಾಗಿ 

ರಾಮನನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಸು ತಿಸಿದನೆ. ನಿನಗೆ ದ್ರ ರದಲ್ಲಿಯೇ' "ತ ಮ
 

ವಾದ ಸ್ಮತಿ ವೊಂದನ್ನು ತೋರಿಸುವೆ ಎಂಡು ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಿ ರಾನುನಿಗೆ 

ಉತ್ತಮ ಸ ಳವೂದ ಕೃಂಗಗಿರಿಯನ್ನು ಜಃ ಅಲ್ಲಿಯೇ ರಾಮನು 

ಸರ್ಜಶಾ ಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸತಿ ನೀತಾಡೇನಿಯ ಸಹಿತ ಲಕ್ಷ್ಮ! ಇನೊಡನೆ 

ಸುಖದಿಂದ ಇದ್ದನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹದಿನೈದನೆಯ:
 Bes ಮುಗಿಯಿತು, 

ಹದಿನಾರನೆಯ ಸೆಂಧಿ :- ಎಲೈ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ಸೆವಿತೃತಮವಾದು 

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಚಂದ್ರನ ಮುಂದಿನ ಕಹೆಯನ್ನ್ನಿ ನೇಳುವಂಥವಳಾಗು. ಸಾವ... 

ಧಾನದಿಂದ ವಿವರಿಸುವಂಥವನಾಗುತ್ತೆ ಕೇ 

ಇತ್ತ ಫ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನು ಸಕಿಯಾದೆ ಬತಾಡೇವಿಯೊಡನೆಯೂ 

ತಮ ನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಇನೊಡನೆಯೂ 
ಸುಖದಿಂದ ಚಿತ್ರ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಾಸ- 

ವಾಗಿದ್ದರು. ಸಾರ್ಜತಿಯೇ ಅತ್ತ ಅಯೋಧ್ಯಾ “ಹಟ್ಟ ಇದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 

ವಿದ್ಯ ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೀಟಿವಂಥವಳಾ ಗು. ರಾಮಲಕ್ಷ ಟಾರು. ವನಕ್ಕೈ ದಿದ: 

ಕೂಡರೇ ದಶರಥನು ಬಹಳ ಚೆಂತಾಕಾ ಮ ಸತ್ತಾ ಜೆ ಬ 

ಬಂದ ಬಳಿಕ ಆತನನ್ನು ಪ್ರ ಶ್ರಿ ನದನು- ಸುಮೇಂತನೇ ರಾಮಲಕ್ಷ ಕಾರನ್ನು 

ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಗು ಏನು ಹೇಳಿದರು ? * ನ ಂತನು 

ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ “ತಾನು ಅವರನ್ನು, ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿ ರಿಸಿಕೊಂಡು 

| ಗಂಗಾನದಿಯ. ತೆಟಿದಲ್ಲಿರುವ ಶೃ ಗವೇರ
ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಸಚ ಬಂದು 

ನಮ್ಮನ್ನು ಸನಾ ಒನಿಸಿದ. ಸ ಆತನ ಮ ನಟಿದ ಹಾಲನ್ನು ಶರಿಸಿ 

ಕೊಂಡು ಜಟೆ “ಇಟಿ, ಕೊಂಡ. ತಂಜಿ ತಾಯಂದಿರನ್ನು ಸೆಮಾಧಾನನ ಸಡಿಸುವ 

ನಲಸ ನಿನ್ನ್ನ ದು ದ ಸೀತೆಯಾದರೋ ತನ್ನ ಸ್ತು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ 
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ಕಸಿದು ನಾನು ಆತ್ರ ಮಾವಂದಿರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು. 

ನಿಷ. ನಂತರ ಅನರಿ ಗಂಗಾನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿದರು. ನಾನು ಇತ್ತ 

ಬಂದಿ. ಇನೆಬ್ಲವೆನ್ಟು ಫೀಳಿದ ದು ಖಿಕೆಯಾದ ಕೌಸಲೆಯು ದಶರಥನನ್ನು 

ಮೂಡಲಿಸಿದಳು. ಆ ಮೂದಲೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ದಕರಥನು “ಉರಿಯುವ 

ಗಾಯಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಯಾಕೆ ಸುರಿಯತ್ತೀ 9» ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ನನ್ನ್ನ 

ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳು. ನನ್ನ ಬಾಲ, ದಲ್ಲಿಯೇ ನನಗೆ ಮುನಿಶ
ಾಪ ಬಂದಿಹುದು. 

ಒಂದು ದಿನ ಚಿಃಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಡಿದು ವನದ 

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿರಲು ಅರ್ಥೆ ರಾತ್ರೆಯ: ಸುಮಾರಿಗೆ 

ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಗುಳು ಗುಳು ಎಂಬ ಶಬ್ದವಾಯಿತು. ಮೃಗವೇ ಬಂದಿದೆ 

ಎಂದು ಕಿಳಿದು ಸೆನ್ಸ ಕಬ್ಬವೇಧಿ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಜೆ ಸಿ” ಆಗ ನಾಬಿಜ್ದೆ! 

ಹಾವಿಧಿಯೇ !! ನಾನೇನು ಉಪದ್ರವ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ||! ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು 

ಶಾಯಾರಿದ್ದಾರಿ ಎಂಬ ಹಾಹಾಕಾರ ಕೇಳಿ ಭಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ “ಹೋಗಿ 

ಗೋಡಿ ರಕ ಸಿಕ್ತನಾಗಿ ಬಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ನಾನು ಅಪರಾಧಿ 

ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲೆ ದಾಜನೇ ನೀನಂಜಬೇಡ ! ನಾಣು ವೈಶ್ಯ. ನಿನಗೆ 

ಬ್ರಹ್ಮನಥೆ ದೋಷವಿಲ್ಲ ನೆನ್ನ ತಂಡಿ ತಾಯಂದಿರು ನೀರಡಿಕೆಯಿಂದ 

ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತಿ ದ್ಲಾರೆ. ಆವರಿಗೆ ನೀರುಜೆಸು. ಆತನ ಆಣತಿಯ 

ಪ್ರಕಾರ ಉರಡರಾದ ಆತನ ತಂಜಿ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ವಿಷಯ ಅಳಿಸಿ ತನ್ನ 

ತಪ್ಪನ್ನು ಮಿಸಲು ನೇಳಿಕೊಂಡೆನು. ತಮ್ಮ ಮಗನು ಯಾಕೆ ತಡ 

ಮಾಡಿದನೋ ಎಂದು ಅವರು ಕಾಡುಕೊಂಡಿದ್ದದು. ಶಬ್ಧವನ್ನು ಸೇಳಿದ 

ಅವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕೇಳಿ ಕುಡಿದರು. ತಮ್ಮ ತೃಸೆಯಾರಿಸಿ 

ನೋಂ. ಬಂದವನು ಸುತನಲ್ಲ. ನಾನು ದಶಂಥ ಎಂದು ಹೇಳ ನಡೆದ 

ಫಟನೆಯನ್ನು ನಿವರಿಸಿಚಿನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅವರು ಬಹಳ ದುಃಖಿತ. 

ಕಾದರು. ಕೂಡಲೇ ರಾಜನಿಂದಲೇ ಚಿತೆಯನ್ನು. ರಚಿಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಾಣ 

ನೀಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ “ಫ್ರುತ್ರವಿಯೋಗದಿಂದಲೇ ಫಿನಗೆ ಮರಣವಾಗಲಿ 

ಎಂದು ಶಸಿಸಿ ಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾ ಬಿಟ್ಟರು. ಆ ಶಾಪವೇ ಈಗ ಫಲನೀಡುತ್ತಿಃ 

ಎನ್ನುತ್ತ ಗತಪ್ರಾಣನಾದನು. ಕೌಸಲ್ಯೆ ಸುಮಿತೆ | ಯಕೆಲ್ಲರಾದಿಯಾಗಿ ಬಹ 

ಬಾಗಿ ಡುಃಖಿಸಿದರು. ದುಃಖದ ವಿಷಯವನ್ನು ಫೇಳಿ ತಿಳಿದ ವಸಿನ 

ಡಿ 

ಇ 



ಲಲ್ಲಿ 

ಸುಮೆಂಶಾದಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಧಾವಿಸಿಬಂದೆತು. ಕೂಡಲೇ ದಶರೆಥನೆ ಶೆರೀಸವನ್ನು 

ಸಜ ಭರತನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳೆಹಿಸಿಹರು. ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ರು: 

ತಡಮಾಡಜೇ ಬಂದೆರು. ರಾಮನಿಗೇನಾಯಿತು ? ದಶರಥ ಹೇಗಿದ್ದಾ ತ ? 

ಪಟ್ಟಣನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ? ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತ 

ಮ ಭರತನನ್ನು ತಂಡು ಕಕ | ಸಂತೋಷಿತಳಾದಳು. ತಂಜಿಯೆಲಿ ? ಎಂದು. 

ಕೇಳಲಾಗಿ ಆತ 'ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂದ ಎಂಬ ವಿಷಯೆ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಅದನ್ನು 

ಈ ಭರತನು ಚತರ” ರಾಮಚಂದ್ರ ಐಗೆ ಪಟ್ಟ ತಟ ಡೇ 

ತನ್ನ ಯ್ಯನಳಿದನೇ 1 ಎಂದು - ಡುಃ ಖಿಸುತ್ತಿ ರಲು yo 1 — 

ಮಗನೇ ೨ನಗಾಗಿಯೆೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ ದ್ದೇನೆ ರಾಮನಿಗೆ ಸಬಾ, 

ಭುಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಂಭ್ರ ಮಿಸುತ್ತಿ, ರುವಾಗ. ದಶರಥನಿ ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ 
ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನರವೆರಡನ್ನು “ನೆನಪಿಸಿದ. ರಾಮನಿಗೆ ಹೆದಿನಾಲು ವರನ. 

ಸೇ ಭರತನಿಗೆ ಪಟಾ ) ಭಿಷೇಕವಾಗಬೇಕು ಎಂದು. . 
ಆದೇ. ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯಕ್ಕ ಕಟು ಬಿದ್ದು ರಾಮನನ್ನು ಅಡವಿಗೆ ಅಟ್ಟಿದ, 

ರಾಮಸೊಡಕೆ ಲಕ್ಷ ಣಿ ತಯ ಸಹ ಹ ನಿನಗೆ ಈ 

ತೊಡಕನ್ನು ಸಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜ್ಯವಾಳು ಎಂದು ಸಂತ್ರೆ ಸಿದಳ್ಳು. 

ಈ ಹ ಹೃದಯ ಬಿರಿಯುವ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ' ಭರತ ಬಹಳ ದುಃಖಿತನಾದ. 

ಅವಳನ್ನು ದುರುಗುಟ್ಟಿ ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ದುಷ್ಟೆ \ ದುರಾತ್ಮೆ !! ಗಂಡನನಿ,ರಿದೆ 

ಪಾತಕ "| ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಹೊಟ್ಟೆ "ಯಲ್ಲಿ ಹುಟಿ ಸೈದೆನೋ ನಾನು 

ಅರಿಯೆ. ಈಗಲೇ ನಿಷ ಸೇವಿಸುವೆ. ಅಗ್ಲಿ ಯನ್ನು ಹೊಗುವೆ. ಈಗಾಗಲೇ 

ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲಾದರೂ ಯಮನು ಪಟ್ಟ ಸ ಜಾವನ್ನು ಸೇರುವೆ. 

ಇನ್ನಿದ್ದು ಫಲವೇನು ? ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಹಲುಬುತ್ತ.. ಕೌಸಲೆಯ 

ಮಠೆಗೆ ಬಂದನು. ಅವಳ ಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ದುಃಖಿಸಿದನು. ನಿನಗೆ 

ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಯದಾಯಿತಲ್ಲವೇ ? ಎಂದು ಮೂರಲಿಸಿದಳು. ಆ ರಾಮ 

ವಲ. ಲವನ್ನು ಟ್ಟು ವನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದನ್ನು ಮಾನು ಹೇಗೆ ನೋಡಲಿ! 

ಹೆಳವರೇ ತನೆಗೆ ಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಎಂದು Ks ಅದರೆ ದೈವ 

ಥಾಟನಡೆಲ್ಲಿ ? ಎಂದು ಹಲುಬಿದಳು. ತಾನು ನಿರಪರಾಧಿ ಶನಗಾವ 

ಸಂಗತಿಯೂ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಕೆಯ Fuses ಬಿದ್ದು 



ನೊರೆಯಿ ಟ್ಟಿನು. ಆಗ *ಕೌಸಲೆಯು ಆತನನು ಸಿಡಡೆತ್ತಿ ಸ್ನ ಸಮಾಧಾನ 

ಪಡಿಸಿದಳು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠ ಸುಮಂತರು ಬಂದು ಭಸತನಿನ್ನು ಸಮಾ. 

ಧಾನ ಪಡಿಸಿದ. ಹುಟ್ಟಿದವ ನಿಗೆ ಸಾವು ತನ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. 

ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಸಜ್ಜು ಗೊಳಿಸಿದರು. ಜು ಯಜ್ಞಸ್ರ ಹೆ 

ಹುಟ್ಟಿ ದವ. ನಿನ್ನ ತಂಬಿ ಈಗೆ ಇಂದ್ರನ ಅರ್ಧಾಸನವನ್ನು . ಏರಿದ. ಪ್ರತಿ 

ಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಿಂದಕರಿದ್ದಾ ನ ಭರತನೇ ನೀನು ಯಾತಕ್ಕ ಳುವೆ ? 

ರಾಮನು ನಿರುಪವಮ್ಯನು ಶುದ ನು ನಿರನಖಯನು- ನಿತ್ಯ ನು ನಿದ್ದ ಇಂದ್ರನ ನು. 

ಆತನಿಗೆ ನುಶಸೆಂಬುಡೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸೆಂಸಾಶದಲ್ಲಿ a, ಸ್ತ ಪಕ 

ಮಾನ NS ಸಂಬಂಧವೆಲ್ಲ ಮಾಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಎಂದು 

ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು. ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೂ ಸಾರನಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಡ. 

ತಿಳಿದವನಿಗೆ ವಿರತಿ, ವಿಚಾರ, ಶಾಂತಿ, ಕ್ಷಾಂತಿ. ದಯೆ, ಧ್ರ ತಿ, ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ 

ಮೊದಲಾದವುಗಳೇ ಸಾರಭೂಶವಾಗಿರುವವು. ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಮರಣ. 

ಕಟ್ಟಟ್ಟ ದ್ರು. | ol ತೀರಿದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹ 

ನನ್ನು ಧರಿಸುವರು ಅಷ್ಟೇ \ ಹ್ಯಾಗೆ ಹೆಳೆಯ ವಸ್ತ್ರವನ oN ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ 

ಸ್ರ ಧರಿಸುವರೋ ಹಾಗೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಶೋಕವನ್ನು ಬಿಡು. 

er ಹಿಕ ರಿಸ, ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ವಿಷ ರ ಮಾತಿ: 

ರಂತೆ ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯವನ್ನೆ ಲ ಸಾಂಗವಾ ಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ ರಾಮನ 

ಬಳಿಗೆ ಅಂಟೀ ಹೋಗುವೆ ಆತನನ್ನೊ ಮ್ಮ ಸೇರುವೆ. ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ: 

ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿ ರುವಲ್ಲಿಗೆ ಹದಿನಾರನೆಯ ಸಂಧಿ ಮುಗಿಯಿತು. | 

ಹದಿನೇಳನೆಯೆ ಸಂಧಿ :-: ಅಗಜೆಯೇ ಮುಂದಿನ id, 

ಕೇಳುವಂಥವಳಾಗು, | | | | 

ಮರುದಿನ ಭರತನು ಶತ್ರುಫ ನೊಡಗೂಡಿ ಇರುವಾಗ ವಸಿಷ್ಟ ರು: 
ಬಂದು ರಾಜಾ ಭಿಷೇಕದ ವಿಷಯವ x ಮಾತನಾಡಲು ನನಗೆ ಆರ ಸುತನ 

ಬೇಡ. ರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನೇ ಕರಿತರುತ್ತೇನೆ. ಎಂದು ಹೇಳಿ: 

ದನು. ಮತ್ತು ತನ್ನೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟ ಜೆಗಂಗೆ ರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು 



೪೯. 

ಸನ್ನ ದ ರಾಗಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಆವರನ್ನೆ ಲ್ಲ ಕರಕೊಂಡು ಮಾತೆಯರು 

ಸಹಿತ ಭಸಿಷ್ಟ ಸುಮಂತಾದಿಗಳೊಂಡಿಗೆ ಪ್ರ ರದಿಂದ ಹೊರಟನು. ಶೃಂಗವೇರಿ 

ಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದನು. 

ಭರತನು ಸೆ ನ್ಯ ಸ ಹಿತನಾಗಿ ಬಂದುದನ್ನು ಕಂಡು ಗುಪನಿಗೆ ಬಹಳ 

ಶಂತೆ ಉತ್ಪನ್ನ ವಾಯಿತು. ನೇನಾಸಹಿಶ | ಭರತ ಯಾಕೆ ಬಂದ ? ಎಂದು, 

ಆದುದರಿಂದ ನ ಸೇನೆಗೆ ತಯಾರಿರಲು ಹೇಳಿ (ತಿಳಿಸಿ) ತಾನು ಕ ಕಪ್ಪ 

ಗಾಣಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭರತನಿದಲ್ಲ ಬಂದು ರಾಮಧ್ಯಾ ನದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುವ 

ಭರತನನ್ನು ಕಂಡು ಚಕಿತನಾದ. ಗುಹನು ವಂನಿಸಲು ಅವನನ್ನು 

ತಳ್ಳ ಸನೊಂಡು ರಾಮನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ. ರಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ p 

ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ ? ಎಂಬ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದ. ಸೀತಾ 

ಮಾತೆಯ ಆಭರಣಗಳು ಉದುರಿಬಿದ್ದ ಸೆ ಳವನ್ನು ನೋಡಿ ಭರತ ಬಹು 

ದುಃಖಿಸಿದೆ. ತನ್ನ 382 ಸೀತೆಗೆ ಈ ಪರಿ ಕಸ್ಟ ಬಂತು, 

ಪಲ್ಲಂಗದಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸುವ ಸೀತೆ ಕಲ್ಲುನೆಲದ ಮೇಲೆ ಗತೆ ಹಜಜ 

ಎಂದು ದುಃಖಿಸುತ್ತ ರಾಮನಿರುವ ತಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಪ್ರಿ ತ 

ಚಂದ್ರನು ಚಿತ್ರತೂಟದಲ್ಲಿ ಮುನಿಗಳ ನಡುವೆ. ಸುಖದಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ 

ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಗುಹನು ತಿಳಿಸಿದನು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ 

ಎನ್ನಲು ಗುಪನು ಅವನೆಲ್ಲರನ್ನು ತನ್ನ ನಾನೆಯ ಮೂಲಕ ಬಾಟಿಸಿದನೂ. 

ಅನಕೆಲ್ಲರೂ ಭರದ್ವಾ ಜಾಶ ಮಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ತನ್ನ ನೆ ಸ್ಫನ್ಯನನ್ನೆಲ್ಲ ಅ ದೂರವಿರಿಸಿ 

ತಾನೊಬ್ಬ ನೇ ಡಿ ಮುಂದೆ ಸೂಟು. ಅಲ್ಲಿ ತೇಜೋ 

ಇದಿಯಾದ. ಮುನಿಯನ್ನು ಕಂಡನು. ಭರತನು ಮುನಿಯನ್ನು ಕಂಡು 

ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಮುನವಿಯಾದರೋ ಅವನನ್ನು ಸತ್ಯರಸಿದನು. ಮತ್ತು 

ಬಂಡ ಕಾರಣನನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ನೀವೆಲ್ಲನನ್ನೂ ಬಲ್ಸಿರಿ. 'ಆದಕೆ ನನ್ನೆ 

ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಕೈಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು 

ರಾಮರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಟಿಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. "ಕಾಯಾ ವಾಚಾ ಮನಸಾ ನಾನು 

ರಾಮನಿಗೆ ತಿನೆಚಾರನೆಸ ಗಿದವನಲ್ಲ. ನೀವೇ ತಿಳಿದು ನೋಡಿ ನಾನು ಕ್ಷುವ್ರನೋ 

ಅಥವಾ ಸಭ ನೋ ಎಂದು. ರಾಮನನ್ನು ಕಂಡು ಆತನನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯಾ 

ಫಟ ಣಕ್ಕೈ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಬಾ ಸ ಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ಡೊಂಕು ನನಗೆ 



ಬರಿ 

ಖಮಾದಾನೆನಿಲ್ಲ .ಎಂಡನು. 
f ಕೇಳದ ಭಂದ್ಭಾಜರು ಹೇಳಿದರು... 

ಇದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕೈವಾಡನೇನೊ
 ಇ ಡೈವತಂತ್ರನೇ ಇದು. ಇದನ್ನು 

ನಾನು ಆಂತಜ್ಞ್ಯಾ ೯ನೆದೈಷಿ ಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದೆ ದ್ದೇನೆ. ನಾಳೆ ನೀನು ಅವನನ್ನು, 

ನೋಡಬಹುದು. ಪರಾ 4 ನಿನ್ನ ನೇಷಾಸ ಕಮೇತ
ನಾಗಿ ಪ್ರ ಆಶ್ರೆ ಮುಲ್ಲ 

ನೀನು ಇರು ಎಂದು ಜೀ ಅತನ ಸ್ಫೈ ನ್ಯಕ ಕ್ಸ ES ತ ಪ್ರಸಾದ 

ದಿಂದ ಚ್ಟ ರ್ನ ನಡೆಸಿದನು. ಸಮ
್ಮ ಕಾಕನ್ನು ನೂರಲಾಕೆ “ಎಂ

ಟು 

ಉಸುರಿದ ಭರತನು. ಆ ರಾಶೆ ಯನ್ನು “ಯೇ ಫಳೆದನೆ. ಮರುದಿನ 

ಅವರಿಲ್ಲ: ರಣ ಚಿತ್ರಕೂಟಿಕ್ಕೆ ನಣೆಸರು, ಮುನ
ಿಗಳಾಶ ಶ್ರಮಗಳಲ್ಲ್ಲ ಲೂ ರಾಮ

 

ನನ್ನು ಕಾಣದೆ ಯಷಿಪುಂಗವರನ್ನು ಭರತನು ಕೇಳಿದನು. ಅವೆರು ಗಂಗಾ 

ಈಸ ಉತ್ತರದ ತಟದಲ್ಲಿ ಕಾತಾಸಂಭಂತವಾ
ನ ವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮನು 

ದ್ದಾನೆ: "ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನರ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಯು 

ಬರುತ್ತ ರುವಾಗ ನೆಲದ ing ರಾಮಸಪಾದಚೆನೆ ಯನ್ನು ಕಂಡನು. 

ಅವನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನನು ತಾನು ಧನ್ಯ ನಾಜಿ “ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ. 

ಗವ ಬಂದುದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫ ಭಲವಾಸ್ತು,. ಪ್ರೀ ರಾನುಸಾದ ಲಾಂಛನದ 

ದರುಶನೆವಾಯ್ಕು | ಬರಬರುತ್ತ ಸಿತೋಭಿತನಾದ, ಲಕ್ಷ ಣಿನಿಂದ 

 ಸೇನ್ಯನ ನಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಭರತನು ಕಂಡನು. ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹದಿ- 

ನೇಳನೆಯ ಸಂಧಿಯು ಮುಕ್ತಾ ಯಗೊಳ್ಳು ತ್ತ್ವ ಜಿ. 

ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಸಂಧಿ :- ಎಲೈ ಗಿರರಾಜಸುತೆಯೇ. ಮುಂದಿನ 

ಘಟನೆಯ ವಿವರವನ್ನು, ಫೇಭುವಂಥವಳಾಗು ಹೇಳುತ್ತೆ (ನೆ ನಿಂದು ಹೇಳುತ್ತ 

| ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೇಳಲುಪ ಪಕೃ ಸಿದನು. . | 

ಆ ಮಹಾಪುರುಷನಾದ ಪ್ರೀ ಉಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಕಂಡಕೂಡಲೇ 

ಭರತನು ಅತಿ ವೇಗದಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ರಾಮಚಂದ್ರನ ಚರೆಣಾರ 

ಐಏಂದಗೆಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಿ € ರಾಮಚಂದ್ರ ನೇ ಕಾಪಾಡು ಕಾಪಾಡು ಎನ್ನು ತ್ರ ಬಿದ್ದನು. 

ಬಂದು ತೇ ಭರತನನ್ನು "ಓಡಿಡೆತಿ, | ಪ್ರೀ ರಾಮನು ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡು 

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮಿತ್ರೆ ಕಕ ಫಾಸಿಲೆ ಮೊದಲಾದನಕಿಲ್ಲ ಬಂದು 

ತಲುಪಿದರು. ತಾಯಂದಿರನ್ನು ಕಂಡೆ ರಿರಾಮುನು ಎದ್ದು ಬಂದು ಅವರ 
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ಸಾವಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿದರು. ತಾಯಂದಿರು ಆತನನ್ನು. ಆಲ್ಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡರು. 

ಗುರು ವಸಿಷ್ಠ ರನ್ನು ಕಂಡ ರಾಮನು ಅವರಿಗೂ ಸಾಷ್ಟ್ರಾ ೦ಗ ನಮಸ್ಥಾರ 

np ಇಮ ಸೆ ಸ್ನ ಕಂಡು ನೆನಗೆ ಬಪಳ ಅನೆಂದವಾಯಾತು.. ಅರಸನ 

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನ್ನು 9 ಭರತ ಯಾಕೆ ದುಃಖಿತ ? ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಪ )ಶ್ರೆಗಳಿ ಛಗೆ 

ವಸನ ರು ಉತ್ತ ರವಿತ್ತರು - ನಿನ್ನ ಐರಕದಿಂದ “ರಾಮ ರಾಮ” ಎನ್ನು ತ್ಕ 

ದಶರಥ ದಿವವಡರಿದ. ಇದನ್ನ. ಫೇಳಿಬೆ ರಾಮ ಬಹುದುಃ ಖತನಾದ. 

ಸ್ರಾಕೃತ ಮನುಷ್ಯ ರಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಷ್ಟು ದುಃ ಖಿಸಿದ. ತಂದೆಯೇ ; ನನ್ನನ್ನು 

ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟಿ ಯಾ ?. ಇನ್ನು ನೆನಗೆ ಗತಿ ಯಾರು ? ಇದನ್ನು 

ಕಂಡು ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ ರರೂ ಸಹ ದಾಖಪೀಡಿತರಾದರು. ರಾಮ ಮಾತೆ 

ಯರು, ಅಷ್ಟಮಿತ್ರ ರು ಬಂಧು ಬಾಸುವರಿಲ್ಲ ದುಶನಕೊಡಗ ದರು. ಆಗ 

ವಸಿಷ್ಠರು ತ್ರಿಕ ರಾಮಚೆಂದ್ರನನ್ನು ಇಮಾಧಾನಮಾಡಕೊಡಗಿದರು. ಲೋಕ
 

ಸಂಗ್ರ ನಾದ ೧ನೆಗೆ ಈ A ನನ್ನೆ ಆತ ಕ್ಕ % ದೇಹೆಕ್ಕೋ ?. ಬರಿದೇ 

ಚತ ಮೋಹಿತನಾಗಬೇಡೆ. po ಒನು ನರವಯನು. ಆದ್ರ ಯನ ವ 

ಸುಖದುಃಖ ಜರೆನರೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಇವಾವುದೂ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸ ಸಂಬಂಧ 

ಕಬಿ ಸಲಾರದು. ಕನೆಸಿನೆ ಹಾಗೆ ನೆ ಮಾಯೆ ನಮ್ಮ] ನ್ನು ಸುತ್ತು ವರಿದಿದ್ದಾ ಫೆ, 

ಹೀಸ ನಾನಾ ರೀತಿಯೀಂಜ ರಾಮ ಗೆ ಆತ, ತಶ್ಯನನ್ನು ಫಿಹೆತಾ. ದ 

ಆತ ದಿಗೆ ಇದಾವುದರ ಲೇಪವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ. -ನೀನು ಇನೆಲ್ಲನನ್ನೊ 

ಬಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಕತ: ̀ವ್ಯಕ್ಸ ಮನಮಾಡು “ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ವಸಿಷ್ಯ 

ಆಣತಿಯಂತೆ ತಾನು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಿಂದಲೇ (ಕೇದ? ಮೂಲ ಫಲಗಳಿಂದಲೇ) 

ಪಿಂಡವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಂದೆಗೆ ತಿರೋದಕಪನ್ನು . ನೀಡಿದನು. ಎಲ್ಲರೂ 

ಸ್ಹಾತೆರಾಗಿ' ನರ್ಣಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ವಿಶ್ರನಿಸಿದರು. ಮೆರುದಿನ ಎಲ್ಲರೂ 

ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಭರತನು ರಾಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದು. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದನು 

ಅಣ ಪೇ ನೀನು ಆಯೋಧ್ಯಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಾಜ್ಯದ ಧುರವನ್ನು 

ಮಾಸು ತಂದೆಯ ನಂತರ ಬರಿಯ ನೇ” ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ. ಜರ 

ನೀತಿ ತಪ್ಪ ಜೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸು. ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಧೀನರಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆ, 

ಫ್ರೈ ಜೀಳಿದ' ಮಾತನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳ ಬೇಡ. ಎನ್ನು ತ್ರೆ 

ಚರಣಕನುಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದನು. ಭರತನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಊಬ್ 



೫೨. 

ಇಮನು ಆತನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದನು. ಸಾನು ಹೆಓನಾಲ್ಕು ನೆರುಷೆ 

ವನದಲ್ಲಿಮು ನೆಂತರ ತಿರುಗಿ ಬರುಶ್ಶೆ (ನೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನೀನು ರಾಜ್ಯವಾಳು. 

ಇದು ಫು ಇಜಿ. ದಶರಥನ. ಆಣತಿ. ಅವರ ಇಷ್ಟ ದಂತೆ ನಾವು ವರ್ತಿಸ 

ಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೇಷ್ಠಾ ಚಾರಿಗಳಾಗಬಾರದು. ನಾವು ಸಿತೃಗಳ ವಶವರ್ತಿಗಳು, 

ಕಾರಣ ಪಿತೃ ಆಜೆ ಯನ್ನು ಸರಿಪಾಲಿ:ಲೇಬೇಕು, ಆಗ ಭರತನೆಂದನು - 

ತಂದೆ ಜ್ರ ಸ್ಪ್ರೀಜಿತನು. ಆತನ ಈ ಮಾತು ಆಚರಣೆಗೆ (ನ ನಡೆಸಲು] 

ತರಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಮ ನುಡಿದನು... ತೇಜೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಲಿದು 

ಕೊಟ್ಟಿ ಮಾತಿದು, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಸು ತಂದೆಯ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಿ ದಹಿ 

ನಾನೇ ಪಾಪಿಷ್ಕ ನಾಗುತ್ತೇನೆ. - ವನ್ನು ನೂರಿ ನಣೆದರೆ ಜೋತವೇ 

ನನ್ನ ನ್ನ್ನ ನಿಂದಿಸುತ್ತ ದೆ. 

ಆಗ ಭರತನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ... ನಾನೂ ಸಹ ನಿನ್ನಂತೆ ಜಟ 

ವಲ್ಮಖಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ಬರುತ್ತೇನೆ. , ನಾನು ವನದಲ್ಲಿರು 

ತ್ರ ಕೆ. ನೀನು ರಾಜ್ಯವಾಳು. ಆಗ ತಂಜೆಯ ನಚನದ ಭ್ರ ಸ್ಮ ರಾದಂತಾ 

ಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀಕಿ ಹೇಳುತ್ತ ತಾನೇ ದರ್ಭೆಯನ್ನು RE ಮೇಲೆ ಹಾಸಿ 

ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಬಿಟ್ಟ ನ ತಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಯೋ ಪವೇಶ ವೃತವನ್ನು 

ಕೈಕೊಳ್ಳುನೆ ಎಂತಲೂ ` ಬಿನ್ನ ವಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಅರಿತ ಡ್ 

ವಸಿಷ್ಠರ ಕಡೆ ಸಂಜ್ಞೆ ಮಾಡಲು ವಸಿಷ್ಠರು ಭರತನನ್ನು. ಕರೆದು ಪಿಳಿ 

ಹೇಳಿದರು. ಚ೦ಶನೇ ಇಲಿ ಬಾ. ನಿನಗೊಂದು : ಗೌಸ ದ ವಿಷಯ ಹೇಳು 

ತ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಎಲೈ ಭರತನೇ ಶ್ರೀ ರಾಮನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣನು 

ಆತನೇ ರ.ಮಸ ರೂಸನನ್ನು ಪಡೆದು ಧರೆಗೆ ಅವತಂರಿಸಿದ್ದಾ ನೆ. ಕಮಲಜನು 

ಬೇಡಿಕೊಂಡಂತೆ "ರಾವಣಾದಿಗಳನ್ನು. ವಧಿಸರೋಸುಗ ದಶರಥನಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ 

ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಯೆಯೇ ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸೀತಾದೇವಿ, ಜನಕ 

MR ಮಗಳಾಗಿ ಇನಿಸಿದ್ದಾ ಳೆ, ರಾಮನ ಪತ್ನಿ ಯಾಗಿದ್ದಾ ಳೆ, ಶೇಸನೇ 

ಲಕ್ಷ್ಮಣ: ಸು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ. ಒಟ್ಟ ಗೆ ಇದ್ದಾ ರೆ. ರ್ ೯ನ ಕ್ಕ್ಯೋಸು ಸುಗ 

ರಾವಣನನ್ನು ವಧಿಸಲು ಕಾನುನು ವನತೆ ಬಂದಿದ್ದಾ ನೆ ನೆ. ಕ್ಸಕಾದೇನಿ ಪಡೆದ 

ವರವು ದೇವತೆಗಳ ಕಷಟ ಜು ಹೋರತೆ. ಬೇರಾವುದೂ ಅಲ್ಲಿ. 



೨5೩... 

ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಹ ಹೊರತು ಮನೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರಲಾರ 

ಗೀ, ಅದರಿಂದ ನಾನೆಲ್ಲ ಪುನಃ ಪಟ್ಟ ಕೈ ತೆರಳಿ ನಮ್ಮನಮ್ಮ ಕಲಸ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಇರತೆರಾ ಗೋಣ. ಇವಣನನ್ನು ಬಂದು ಬಾಂಧವರ ಸಹಿತ 

ಮಾಡಿ ರಾಮ ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಜತ ಗಳ ನೈಲ ಭರತನು 

ುಖದಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದ. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಸರಮಾತ ಬಂದೇ 

ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ನಿನಂತಿಯನ್ನ್ಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಲು ಚ 08 

ಸ್ಥ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಸಂಧಿ ಮುಗಿಯಿತು. 

ತೊ, ಭತ್ತೆ ನೆಂ ಸಂಧಿ 8 ಎಲೈ ಗಿರಿರಾ ಜಸುತೆಯೇ ಮುಂದಿನ 

ನ್ಟ 'ನೈಲಿಸುವವಳಾಗು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳುವವಳಾಗು. 

ಮುನಿಯ ಮಾತಿನಿಂದ ರಾಮನ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದ ಭರತನು 

ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡನು. ನಿನ್ನ “ಷ್ಟ ದಂತೆ. ಆಗಲಿ, 

'ಪಾಡುಕೆಯನಾ ದರೂ ಕೊಡು. ಇದನ್ನೆ. ಪೊಜಿಸುತ್ತ, (ನಿನ್ನ 

ಸುಲ್ಲಎಂದು ದಿನವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಬರುವ ವರೆಗ 

6 ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಕಾರಭಾರವನ್ನು ನಿನ್ನ ಡೀ ಸೇನೆ ಎಂದು 

ತ್ತೆ ನೆ, ಹೀಗೆ ನಿನಂತಿಸಿಕ ೊಂಡು ಆತನ ದಿವ್ಯ. ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು 

ದನು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದನು - "ಹದಿನಾಲು ವರುಷಗಳು ಕಳಿಸ 

ದಿನವೇ ನೀನು. ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಅಗ್ನಿಪ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.” 

ರ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು, "ಬಂದು 

'ಧವರೊಡನೆ' ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹೊರಟನು. ಆ ಸಮಯ 

'ಕೆಕಾದೇನಿಯು ರಾಮನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಶಸ ರನ್ನು ಒಪ್ಪಿ wand 

ಸಾಷಣೆ ಕೇಳಿದಳು. ಈ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೆಯನ್ನು. ಭಂ ಗೆಲ್ಲಲ 

್ಯೈ ? ನೀನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣು, ಜ್ಗಾ ನಮಯೆ, “ವ್ಯ ಕ 

ತನನು, ಪರಿಪೂರ್ಣನು ಎಂದಿತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ತಡ ಜಯ 

ತಿಸಿದಳು. ಜೀವಕಾರ್ಯಕ್ಟೋಸುಗ ₹ ನನ್ನನ್ನು ಮೋಹಿಸಿ ನನ್ನಿಂದ ಪ್ರ 

ಸ್ಟ ಕಾಯೆ ೯ವನ್ನು ವಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆ. pS ಎನ್ನು ವಂಥಾದ್ದು 

ಸಂ ತ. ಮುಃಖಮಯವಾ ದದ್ದು. 'ನಾನು ನಿನ್ನ ನ್ನು ಮುಕಿ ಹೊಳ್ಳೆ | 



MU 

ಪಾಡು ಕಾಪಾಡು ಎಂಡು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. ಶಾಯಿಯ ನೀನಾಡಿದ್ದ 

ಮಾತುಗಳು ಒಂದೂ ತ್ಸು ವದಿಲ್ಲ. ಜೀವತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಸಾದನೆಗಾಗಿಯೇ 

ಮಾಣಿಯ ನಿನ್ನ ತ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ನುಡಿಸಿದ್ದಾ ಳೆ, ನೀನು ಬರೇ ನಿಮಿತ್ಯ 

ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ! ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿ ಕು ಸುಖ
. 

ದಿಂದಿರು ಎಂದಿತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ನಡಸಿ ಕಳು
ಹಿಸಿದರು. ಇತ್ತ 

ಭರತನು ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪಟ್ಟ ಣದ ಹೊರಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂದಿಗ್ರಾಮತ್ಸೆ 

ಬಂದು ಾನುಸಾಡಕೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತ, ರಾಮನನ್ಸೇ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ, 

ರಾಮನಂಕೆಯೇ ನಾರು ಬಟ್ಟ ಸೊದಲಾಡವನ್ನು ಉಟ್ಟು ಕಂದ ಮೂಲ 

ಫಲಗಳನ್ನು ಮೈಲ್ಲತ್ತಿ ದ್ದೆ ಸು “ಪ್ರತಿಯೊಂದು
 ಕೆಲಸವನ್ನು) ಕಾರ್ಯವನ್ನು 

ರಾನುಪಾದುಕೆಗೆ ಬಪ್ಪ ನಿಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಇತ್ತ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ನು 

ಚಿತ್ರ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಸುಖದಿಂದ ಕಳೆದನು. ಆಗ ಅಯೋಸ್ಸಯ 

ಜನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ರಾಮನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿ ದ್ದ ರು. 

ಈ ಜನರ ಕಾಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿ ಸಿಕೊಳ್ಳು ವ ಸಲುವಾಗಿಯೂ, ರಾಕ್ಷಸರ ವಥೆ 

ಸೋಸುಗೆಹಾಗಿಯೂ 4 
ಕಣರ ಸಹಿತ ಮುಂಡೆ ಹೋಗ

ಲು ನಿಶ್ಟ ಯನ 

ಅತ್ರಿ ಮೆಹೆರ್ಷಿಗಳೆ ಆಶ್ರ ಮಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು 

ನಾನು ರಾಮೆ ಬಂದಿದ್ದೇಕೆ. ತಮಗೆ ಅಟನಾಡಕೆ. ಮಾಡುತ್ತಿ ಬೇಕೆ 
ಎರದು 

ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ತ್ರಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ನೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಎಂದರಿತ 

ಅತ್ರಿ ಮುನಿಯು ಕೂಡಲೇ ಎದ್ದು ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಅರ್ಫ್ಥ್ಯಪಾದ್ಯಾಡಿ 

ಉಸಚಾರಗಳಿಂದ ಸತೃರಿಸಿದನು. ನನ್ನ್ನ ಪತ್ರಿ ಅನಸೂಯೆ ಮುನಿ ಕವಲು; 

ಆಕೆಯ ಬಳಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ೫೫೬. ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ನ 

ಶಾಲೆಯ ಒಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ದಂಡನ ಪ್ರಣಾ
ಮ ಮಾಡಿದ ಸೀತೆಯನ್ನು 

ಅನಸೂಯೆಯು ಬಿಗಿದಸ್ಸಿ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದಳು. ಮಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ 

ಎಂದು ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಜ್ಯ ಸೂಚಕವಾದ ಕುಂಡಲದ್ವಯ.. 

ಗಳನ CN ಅನೆಗೆ ನೀಡಿದಳು.
 ಭಕ್ತಿ ಪ್ರ ಮದಿಂದ ಯಾವಾಗ

ಲೂ ಮಾಸದಿರುವ 

ವಸ ಸ ಗತೆರಡೆನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟ ಛು
, “ಸಾತಿನ್ನ ನೃತ್ಯದಿಂದ ಬಾಳು. ರಾಮನಲ್ಲಿ ಸದಾ 

ನುನಸ್ಸನ್ನಿ ಡು. ವಾ ಇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀನು ಮನೆಗೆ "ಹೋಗಿ 



ಖದಿಂದೆ ಬಾಳೆ ಎಂದು ಹರಸಿದಳು. ಇಶ್ಶ ರಾಮ ಹಾಗೂ ಅತ್ರಿ. 

ಹರ್ಷಿಗೆಳು ಲೋಕಾಭಿರಾಮವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಇದ್ದರು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ 
ತ್ತೊಂಭತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು 

ಅಯೋಧ್ಯಾಳಾಂಡ ಮುಂಗಿಯಿತು 

ಗ ಸ್ರಂಥಾಂತರಂಗ | 

ಜಿಯೊ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜಸ ಇವನ್ನು ಭ ಭಾಮಿನಿ ಹಟ್ಟ ದಿಯಕ್ಲಿ 

ಬತೆಯುವಾಗೆ ಮೂಲ ಜ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು. ಜಸ 

ಸರಿಸಿದ್ದಾ ನೆ. ಸಂಸ್ಕ ತ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಏಳು ಅಧ್ಯಾಯ 

ಗೆಳಿವೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸಂಧಿಗಳು ಇವೆ. 

ಹಾಗಯೇ ಸಂಸ ತಡೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ | 

ಒಂಭತ್ತು ' ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಡದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ 

ಹನ್ನೂ ಇದೆ ಸಂಧಿಗಳು ಇವೆ. ಸೆಂ ಂಸ್ಕೃ ತದಲ್ಲಿರುವ ನಿಷಯವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ 

ಜಂಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗುವದು ಸಹಜ. ಇದು ೫೬ ೬ 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿಷೆಯೆನನ್ನು ಸುಲಭೆ ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ ಕಿಳಿಸತಕ್ಕ ಗ 'ಂಥೆವಾಗಿದೆ. 

ಹಾರ್ವತಿಯ ಕೇಳಿಕೆ ಈಶ್ವ “ದ ಹೇಳಿಕೆ ಹೀಗೆ ಅವರೆ ಮಂತ "ರೂಪದಲ್ಲಿ
 

ಕವಿಯು ತನ್ನೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮೆ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 

ಗುರು, ಗಣಪತಿ, ಶಾರದೆ ರ ಿಡಲಾಬ ಜೇವಾಧಿದೇವರನ್ನೂ ಚ 

ಭಾಗವತೋಶ್ತ ಮರುಗಳಾದ ಶುಕ್ಕ ಸನಕ ನಾರದ ಮೊದಲಾದವರನ್ನೂ 

ಖೆ ್ಮಿತಿಸಿದ್ದಾವೆ. ನಂತರ ತನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಜೀವರಾದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷಿ ನರಸಿಂಹ 

ವನ್ನು ಸು ತಿಸಿ ನಂತರತಾಮನನ್ನು ಧ್ಯ್ಯಾ ಸಿದಾ ನೆ. ಯಾವ ನಖಜನಿ
ಗೂ 

ನೇಜಿ ಎಂಬುದೇ: ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಅ ಪರಾತ್ಸ ರನಾದಡೇವನೆ ಅಧೀನ 

ವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುವಡು. ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ, ಯಿಂದಲೇ ಜಕಲವೂ 
ನಡೆಯುವದು. 



4. ಅ ೫ಕ್ತಿ... 

ಅಂಬು ನಡೆನ್ರದು ಬೊಂಬೆ ಕುಣಿವುದು | ಕೊಂಬಂ ನುಡಿವುದು ಜೆಂಬು ಕೊಗೆಪುದು ಭ 
ರೆಂಬೆ ಮಾತಾಡುವದು ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರ ನನಕುಂಟೆ ॥ 

ಹಂಬಲಲ್ಲದೆ ಧಿಟನೆಯಾ ಇರ 1 ಬೆಂಬಳಿಯಲೆನ್ನೊ ಳಗೆ ಸಿರಿ ಮೂ | 
ಕಣಂಬೆ ಮುಡಿಗಲಿಸಿದಂಬದಿ ನುಡಿದು ಶಂದ್ಧ ನಹೆ. lov al 

ಇದರಂತೆಯೆ ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ತೋರುವ ಮಾತು 

ಮೂಕ ನುಡಿಯನು ಹೆಳವ ಜಿ | ಜೋಕೆಯರಿಯನು ಹೆಡ್ಡ ನೆಂದು ನಿ | 
ವೇಕಿಗಳು ಗಜರುವದೊ ನೆಂ ಸ್ವಭಾನಗು ಣವೆಂದು | 
ಸಾಕುವರೊ ವಾ ಪರಿಯಲೆನ್ನ ಯ | ಕಾಕುಗಂಣವನು ಮರೆದು ಪಾಲಿಸ | 
ಬೇಕು ಬೇಡುನೆನೆರಗಿ ಸಾಸ್ಸ್ ೦ಗದಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ Hl ೧೬೨ ೧॥ 

ತನ್ನ ಗ್ರಂಥವು ಸಕಲ ಜನರಿಗೂ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮಹತ್ವ 
ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾ ನೆ. 

ಭಕ್ತಿರಸ ಭಕುತರಿಗೆ ಏಷಯ ಫಿ | ರಕ್ತಿರಸ ವಿರತರಿಗೆ ಕರ್ಮಾ | 
ಸಕ್ಕರಿಗೆ ಸ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಬೋಗಾಭ್ಯಾ ಸನಿರತ ಗೆ. [| | 
ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಏಜ್ಞಾನ ಮಿಗ | | ಗಂಕ್ಷ ತಪರಸಪಿದನು ಕೇಳವ | 
ಮತ್ಕ ೯ರಿಗೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲನಿಂತೆನಲದನು ನಿವರಿಸುನೆ || ೧೯ _ ೧ |॥ 

ಪದ ವು ಕುಮಾರ ' ವ್ಯಾಸಭಾರತದ ಭಾರತ. ಕಥಾಮಂಜರಿ 
ಹ್ ಸದ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಕುಮಾರನಾ ಸ ತನ್ನ ಇಇರತದೆ 
ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾ ಸೆ. | 

ಅರಸುಗಳಿಗಿದು ವೀರ ದ್ವಿಜರಿಗೆ | ಪರಮ ವೇದದ ಸಾರ ಯೋಗ | 
ಶ್ವರರ ತತ್ತ ನಿಚಾರ ಮಂತ್ರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಗಂಣ (| 
ನಿರಹಿಗಳ ಆ ಗಾರ ಫಿದಾ |. ೪02 2 ೫ ಕಾವ್ಯಕೆ [ 

ಗುರುವೆನಲು ರಚೆಸಿದ ಕುಮಾರನ ಸ ಭಾರತನ [| 

ಇನ್ನು ಪ್ರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣದ ಫಲಶ್ರು ತ್ರಿ ಏನೆಂದರೆ. 
ಆರಂ ಕೆಲರಧ್ಯಾ ಕ ತ್ರ ಸಂಯೆಖತೆ | ಸಾರ WMD, ಸಮ್ಮ ತ್ಮ 

`ಮೇರುವಮಾದಿದ ಕೇಳಿ ಹೇಳಂವರನ್ಯವನ ೨ ಬಿಸುಟು || 
| ಘೋರ ಪಾಪವ ಕಳಿದು. ಕಪಿಲೆಯ; | ಧಾರೆಂಕರೆದಾ ಕೋಟಿ ಫೆಲನನಃ | 
ಪೂರಿ ಮುಕ್ತಿ ಯಂ ಪಡೆವ ರಿದನನನರತ ಕೇಳಿದಡೆ 11 ೨೧ ೧॥| 



ಮೂ 

ಎ ಸರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ತೊಳಲಾಡುವ ಈ ಜೀನರಾಜಗೆಲಗೆ ಮಿ ತ್ರೆ 

ಕ್ ಮಣಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗಿರಿಜೆ ಯತಿ ತನ್ನ ಸತಿಯಾದ ತಶ್ವರಿಸೆ್ಲ 
J 

ರ ಭಯಳಾಗುತ್ತಾ ಲ ದೇವರೇ ಇವರಿಗೆ ಸಂಸಾರಲನಲು ಚ ಕ ಡೆ 

ಕರ ಾರ್ಗನನ್ನು ಸಡೆಯುವ ದಾರಿ ಯಾವುದ ? ಅದನ್ನು ಲೀನ 

ದಮಿಕತ ದು, ಎಂದು. 

ದರಾಾವಹತಿ ಗಳಪ್ಶವಾಜ ಮಿ! ಚಾರಯಂಂತ ಜೆರಾಗ ನಾದದ ಕ | 
ಸನ ದಿಗೆನ್ನದಿದ್ದುದ ಸೂರಿ ಸನ್ಮುತನ || 
ವದು ಇಲ್ಲವ ನಿಜದರಿನ ನಜ | ಸಾರಿ ನಂಗುಧಿಗೆ 2೪ನ ಪರಿಯಲಿ | 
ತ್ತ ತ್ರಿ ಯಸ್ಪ ಕರುಣಿಪುದಿದನು ನೀನೆನಗೆ | |] ೨೫ _ ೮11 

ಮಿ ಅದು ಕೇಳಿದಕೂಡಲೇ ಈಶ್ವ ರನು ರಾಮಚರಿತೆವನ್ನು ರಾಮು 

ಮೊ ನಿನಗೆ ಕರುಣಿಸುತ್ತೇನೆ 1. ಸೇಳಲುಪಳ್ಳಮಿಸಿತ್ತಾನೆ. 
ರೆ ಈ 

ಸಲ ತೆವಿ ಕೇಳಿದ ಸತಿಯು ಸರಾಶಿಗೆ | ನಂತಸಹೆಲಿನಿಶರ 4೨ ನುಡಿದನು | ಸ 

ತೆ ಹೇಳಾ ಧನ್ಮೆಯಾದ ಹರುತ್ಮ ರೂಪಿನಲಿ ಕೆ 

ತದೆಲಣಗೆದಿ ರಾವ ತತ್ವದ | ಚಿಂತಿತವ ನಧಿ? ನಿಚ್ಛೆ ಯಟ್ರಿ ತ 

' ಇಡೆಎನಿಮುನ ಮುಹಿಮೊಯನು ಕೇಳೆಂದಂ ಕರುಣಿಸಿದ ' ಎತ್ತಿ ಎಸಗಿ 

ಮೊದಲು ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಹರನಾರ್ಥದ 

ಈತ ವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಈ HRs ನಿನಗೆ ಲೋಕೋ ಸಾರ 

ಸ್ಟ ದವಾಗ ಳುಹುತ್ತೆ ನೆ. ಎಂದು ಚ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ನಿ. ಮಸಿಂದಿನೆ: 

ಗರು ಆ ಪರಾತ್ಮರ "ಸ್ವರೂಪನಾದ ಶ್ರಿ ರಾಮಚಂದ್ರಕ ನ್ಟ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು 

ಸಂಘ ನೆ. 

ಎ ರಡನೆಯೆ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯು ರಾಖತತ್ವವನ್ನು ರಾಮರ ನಿಜ 

ಇಾತರೆಸವನ್ನು ರಾಮ ಭಕ ನಾದ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಕರುಣಿಸುಬಂಥವಳಾಗು 
೩ ವಂ ಸ; | 

ಈ. ರಾಮಾಯಣದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ, ಸಾರ ಇಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ರ್ಜ ರಾಮಚರಿತೈಯನ್ನು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ವಿಶದಖಗಿಸಿಜ ನಂತರ ಣಿ 

ದಿ €.ಈ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಸ 



ಇರಾ ಗ್ ಎ 

ಸಾಮು ನೆಡೆಯೆನು ನಿಲ್ಲ ನಿಲಿಸನು | ರಾಸು ದುಃಖಿಸಬಯುಸೆನೆೇನೆಂಜೆ | 

ಶಾಮ ಸಿಡಿಯನು ಬಿಡನು ಬಿಡಿಸನು ಮಾಡ ಮಾಡಿನನು ॥ 

ರಾಮ ಜಚಲಿಸನು ಮಜ್ಜೆಯ ಮರೆಸನಂ | ರಾಮು ಪರಮಾನಂದನದರಿಂ | 

ತಾವು ಏಷಯ ಏದೂರ ಗಂಣಿಯಂದದಲಿ ಕಾಣಂತಿಹ 11 ೧೦ _೨॥] 

ಆಮೇಲೆ ರಾಮನೇ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನೂ “ತತ್ವಮಸಿ”ಯ ಅರ್ಥವನ್ನೂ 

ಹನುಮಂತೆಸಿಗೆ ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ಇದ್ದೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಯ ವಿದ್ಯೆಗೆ 1 ವಿದೈ ಪುನರಹಿ ಲಶ್ಷವೆರಡಕು 

ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯ ಯೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ನದಕೇಶಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ. || 

ನಿದ 'ದಾಭಾಸನ್ನ ಕೆಡಲಿಕೆಯ i ವಿದ್ಯೆ ಯೇ ಪ್ರಶಿಬಿಂಬಪ್ರಳಿವುದು 

ಕುಪ್ಪ ನಿದ್ಧೆಯೆ ಈ ತಾನೆಯಾದರೆ ತತೆಮಸಿಯ್ಯಕ್ಕ | |1 ೧೮ _ ೨11 

ರಾಮಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸವಿಯುವವರೆಲ್ಲರೂ ಅಧಿಕ ಪೂಜ್ಯರು, ಅವರ 
'ುಲಕೋಹಗಳು ಜೀ ಕಾಚು ರಾಮನಂಘಿ ') ಕಲ್ಪ ವೃ ಕರಾಮನಾಮೆ 

ಜೆಜೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪರಮುಸದನನ್ನು ನಡೆಯಲು "ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾ ರೆ 

ನೂರನೆಯ ಸಂಧಿ ಪೂರ್ಣ ದೇವರ ವರ್ಣನೆಯೇ ಇದೆ. ದೇವತೆಗಳು 
ಸೇಷಶಾಯಿ ಶ್ರೀನುನ್ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟ ವಿಷಯ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. 

ಪೊರ್ಣ ದೇಸತಾ ಸ್ಫೋತ್ರರೂಪನೇ, ದಶರಥ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದ್ದು, 

ಎಷ್ಟೇಸು ಖ ಸಂಸತ್ತು ಇರೂ ಮೆಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನ ಸ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಎಂದು 
ಸುಖಿಸುವ ವಿಚಾರ ಉದಾಹರಣೆ ಸಬಿತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, 

ಚಂದ್ರ ನಿಬ್ಬದ ರಾತ್ರೆ ಸೇನಾ । ವೃ ೦ದಫಿಲ್ಲದ ನೃ ಪತಿ ಶಾಂತಿಯು ] 

BSA ಷಿ ಸದ್ದು ಜವಿಲ್ಲದಾ ವಿದ್ಯೆ \] 

ಪೂಂಂಡಣರಿಯಹ ಮಂತ್ರ ಗೋವುಗ | ಫಿ ವಿರೆಹಿತ ಗೋಸ್ಟ್ಯವಾಪರಿ 

ಕಂದೂಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯ ನಡರಲ್ಲೇನಂ ಫಲನೆಂದ || ೩೩೩ (| 

ಇದು. ಲಕ್ಷಿ ಶನ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೀತಾದೇನಿ ಮಕ ಗಳಿಲ್ಲದೆ 

ಬು ಖಪನಡುನೆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತ ದೆ. 

ತಂಬೆನಾಡಂನ ಬಾಲಲೀಲೆಯಂ ನೋಡಿ ತೊಡದ 

ಛೊಬಜದಿಸಿವಾತ ತನುಜೆ ಕೇಳು ಮಖಧ್ಸಿನ ಮಂದ್ರ 

ಉಯಂಂದದಂಗವನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನಳಿತೋಳ ಳಿಂದಪ್ಪಿ ಫೆಂಗುರುಳ ಭಲೆನ || 
ಳ M 

Wray ಕಿಲಿ ಕಿ 



ಎಸ್ಕೆ ಆ 

ಬಗೆ ದೆಶರಥನಿಗೆ ವಸಿಷ್ಠ ಖುಷಿಯ ಸಮಾಧಾನ. ಪುತ್ರಪ್ರಾಸ್ತಿ ಹ್ರಿಗಾಗಿ 

ಖುಷ್ಯಶೈಂಗರಿಂದ ಯಜ್ಞ ಎಡ ಸುವ ಸೂಚನೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು. ಯಜ ದ 

ಪಾಯಸದ ಪ್ರ ಭಾವದಿಂದ ರಾಮ ಲಕ ಕಳಾ ಭರತ ಶತು ಶ್ರಿಫ್ನೆ ರ ಜನನೆ 

ಬಾಲಲೀಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಥೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತ fy ರಾಮನ 

ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾ ನೆ. | 

ಪೂಸದರ್ಕದಸಂತಖಯೆತು ಮಧು | ಮಾಸ ಶುದ್ಧ ನನವಖಿು ಕರ್ಕಟ 

" `ಥಾಶಿ ಸ್ರಹರುಚ್ಚಸ್ಥ ಹಂಚಳಕದಲಿ ಪುನರ್ವನಿನ |1| 

ಆ ಸುರದ ನಕ್ಷತ್ರ ಶುಭದಿನ 1 ವಾಸರದಿ ಕೌಸಲೆಗೆ ಜಗತೀ 

ವಾಸ ರಾಘವ ಜಫಿಸಿದುತ್ತನು ಪುಣ್ಯ ತಿಥಿಯಂಂದ Weel 

ರಾಮಚಂದ್ರನ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ನಾಲೈೈದು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿ 

ದ್ದಾನೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ರಾಮನು ತನ್ನೆ ವಿಶ್ವ ರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನು 

ತನೆ ತಾಯಿಯಾದ ಕೌಸಲೆಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದನ್ನು ನಂ ೦ಬ 

ಫೋಡಿ ಬೆರಗಾದ ಆಕೆ ನಿನ್ನ ನಿಜರೂಪ ಸಾಕು. ನೋಡಿ" ಧನ್ಯ 

ಗಿನ ಬಾಲರಾಹ ಸ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳು ತ್ಲಾಳ. ರಾನು ತಳಸ 

ನೆಂದರೆ... ನಾನು ರಾನಣಾದಿಗಳ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ರ್ಕ ಸ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವು 

ಬಯಕೆಯಂತೆ ನಿಮ್ಮು ಉದರದಲ್ಲಿ ಮಾನವನಾಗಿ ಜನಿಸಿದೆ, ಎಂದು ಜೀ 

ತನ್ನ ವಿಶ್ವ ರೂಪವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಬಾಲನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪಶರಥ ಮಕ್ಕಳ 

ಸಕಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು "ಹಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರಷುವಾಗಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, 

ಭರತ, ಶಶ್ರುಘ್ನ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ. 

ರಾಮನ ಬಾಲಲೀಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ತೊಟ್ಟಿ ಲಲ್ಲಿಟ್ಟು ತೂಗುವ ಸಂಭ್ರಮ 

ಜೇನ ಜೋ ಜೋ ಭಕ್ತ ಜನ ಸಂ | ಜೀನ ಜೋ ಚೋ ಡುರಿತದಟಿನಿಯ | 

ಬಾನೆ ಜೋ ಜೋ ಸಕಲ ಸಂರರನು ಕಾನ ಜೋ ಜೋ ಜೋ || 

ಜೀನ ಜೋ ಜೋ ತನ್ನ ಐರಂಪನಂ | ಭಾವ' ಜೋ ಜೋ ಮಂಳಕುತಿ ಮಾರ್ಗದ | 

ಸೋನೆ ಜೋ ಜೋ ಜಾ ಪಾಡಿಬೆಳಂದೆಂ ಕೌಸಲ್ಮೆ 1| ೨ _. ೪|| 



ಒಲ 

ಹೀಗೆ ಲಾಶ್ರೈೈದು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಗುಳ ಪಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅನನ 
ಬಾಲಲೀಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಜನ ಮನ- 

ಕಾನಂದವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಂತೂ ಹರ್ಷಾಂ 

ಬುಧಿಯಲ್ಲಿ ಓಲಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಲಲೀಲೆಗಳೆನು ನ್ನ್ನು 

ಕಳೆಯು ತ್ತಾ ಸೌಗಂಡಾನಸ್ಥೆ ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಉಪನಯನಾದಿ 

ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರುಗುತ್ತ ದ. ವ ಸಿಷ್ಠ ರಿಂದ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ, 

ಹೀಗೆ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ ವರಾದ " ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಯಜ್ಞ ರಕ 

ಗೋಸುಗ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜಸಿದ್ದ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರನು 

ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ದಶರಥ ಹೌಹಾರಿದ. 
ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಹಿಷ್ಠರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ದಶರಥನಿಗೆ ಅತಿ ಗೌಪ್ಯವಾದ: 

ವಿನಯ ಬೊಂದನೆ ಸ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಎಂದಣಡೆಂದನೆಂ ಮಂನವಿಪ ಕೇಳ | ನ್ಸೊ ೦ದಂ ಗೌಪ್ಯ ದಲತಿ ರಹೆಸ್ಕನೆ | 

ನೆಂದಖೆ ನು ಸಿರಿರಾನತಿ ಮಾನನನಲ್ಲ A ನಿನಗೆ | 

ಬಂದನ ಜನಿಸಿದನಾದಿ ವಿಷ್ಣು ಮಂ | ಶಂಂದನೇ ಕೌಸಲೆಸೆ ಮಂನ್ಪರ [ 

ನಿಂದಭವ ಬೇಡಿದೆ ಭೂನವಾಯೆ ಹೊರೆಯ ನಿಳುಹಶಿಕೆ ಈ ೯.೫ || 

2 nd ಜಂ 9 ರಿಂ (# ಬಂ ಸ .. ನಿಮ್ಮ ಸ ಗೆ ಮೆಚ್ಚ ಅಚ್ಚು ತನು ಮುಗನಾದನೀ ರಾಮಾಖ್ಯೆ 

ಯಲಿ ನಿಮಗೆ” ಇದ ೨ 48 

ರತನೆ | ಥೋಸ್ಚಜನ ನಿಜ ಶಂಖ ದಂಷ್ಟರ 

ತಂ ಪ್ರಿಫ್ಮೈ ನೆಂಬಂನನಂ | 

Jee: ನಕ್ಷಯೋಗನಾಯೆ ಸ ಸ । ಲಕ್ಷ ಣಾಸ್ವಿತೆ ಸೀತೆ ಜನಕನ | 

ರಕ್ಷೆಯ ಹಂ ಲಾ ಲನದಲಿಹಳಿಂತರಿತುಕೊಳ್ಳೆ ಂದ 

ನ 

1 ೧೨೨೫ ॥ 

ಎಂದು ರಾಮಜನ್ಮ; ದೆ ಗೌನ ಪನು ್ಸಿ ಸ್ಫೋಟಮಾಡುತ್ತಾ ನೆ. ಇದನ್ನು 

ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದಿರುವಿಂತೆ ಅಜ್ಜಾ ನಿಸುತಾ ನೆ. ಮುಂದೆ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ 

ರನ್ನು ಬಿಶ್ವಾ ಮಿತ್ರ ರ ಸಂಗಡ ಕಳುಕಿಸುವದು. ಇತ್ಯಾದಿ, 

ಇ ಎ) ಸಹ ಆವರನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕರೆಜೊಯ್ದು ಜೀಶ 

ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ತಾಟಿಕಿಯ ಸ 



ಜಡಿಗಾಗಿ ರಾಮನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಸಿಸಿ ಆಕೆಯ ವಜೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಕೆ 

ಒಬ್ಬ ಯಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಶಾಹವಶೆಯಾದ ಅವಳ ಶಾನನಿನೋಜ ಕೆ 

ಶ್ರೀ ರಾಮನಿಂದ. 

ಕಾರಿದಳು ರಕುತೆವನಂ ವನಂ | ಚಾರಿವರಿವುತೆ' ಬಿದ್ದಳಾಗಳೆ 1 

ನಯತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಾ ರ ಸಂಪನ್ನೆ 11 

ಚ ಯೃಶ್ಸಿಜೆಯಾಗಿ ಶಾಹಪು 1 ತೀರಿ ಬಲಬಂದೆರಗಿ. ರಾವಂನೆ | 

ಹ ಲ್ಲಿ 
Cd. 

ಚ 

ಹಾರೆ ಕರುಣನಿ ದಿಪಕೆ : ನಡೆದ ಸಂಜ್ಞೆ ಯನು ಪಡೆದು | ೨.೨... ೫ [| 

ಮುಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ We ಸುಬಾಹು ಮಾರೀಚರ ಗರ್ವಭಂಗ, 

ಪ್ರಸರ ಸಂಹಾರ ಹೊದಲಾದವೆಲ್ಲ ನೆಡೆದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ರು ಸುಪ್ರೀತೆ-. 

Mies ನೆಂತರ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು. ಜನಕರಾಜನ ಪಟ ಣಕ್ಕೆ 

ಪ್ರಯಾಣ. ಚತ ಮಧ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ತಮವಾದ ನೌತಮಾಕ್ರ ಮ 

ವನ್ನು ಕಾಣುವಿಕೆ. ಅಹಲೈಯ "ಕಥೆಯನ್ನು ಏರ್ಯ ಮಿತ್ರರು ವಿಸ್ತಾ ರವಾಗಿ 

ರಾಮನಿಗೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಹಲ್ಯೆ ನಿನ್ನ ವಾಡಾರನಿಂದವನ್ನೇ 

ಧ್ಯಾ ನಿಸುತ್ತ ಇದ್ದಾ ಥೆ "ಅವಳನ್ನು ಪುನೀತಕನ್ನ
ಾ A ಸಾಡು. ಎಂದೊ ಫೇ 

ಸಿಲೆಯಾಸಹೆಲ್ಸೆ ಯ ಸ ಳವನ್ನು ತಳ] ರಾನುನೆ ಪುದೆಸೆರಗಿನೆ' 

ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಅಹರೈ ಯ ಉದ್ಧಾರ. ಆಕೆ ರಾಮನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾಳ
ೆ. 

ಸಂಧಿ ಪೂರ್ಣ ಸತವ ನ ಸ್ಮುತಿಯೇ ಇದೆ. ನೀನು ಅನಾದಿ; ಪುರಾಣ 

ಪೊರುಷ ; ಓಂಕಾರವೂ ನೀನೇ ; ಸಕಲಕ್ಕೂ ಆದಿ ಸ್ವರೂಪ ಸನೂ ನೀನೇ, 

ಮಾಯಾರೂಪದಿಂದ. ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಆ ಮಾಯೆ ನಿನಗೆ ಅಂಟುನದಿಲ್ಲ. 

ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಯನ್ಮೇ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೆ ಎಂದು. ಹೇಳುತ್ತ 

ಸೆಲೆ ರಘುನಾಥ ಪ್ರೆರುಷಾ [ ಧ್ಯ ಸ್ಸ ಸನ್ನ ತ ಭಕ ವತ್ಸಲ: [ 

ತ್ಮ ನನೋನೆನೊ : RE 0 || 

ಹುಸ್ತಿಗತೆ ಜಗದಂಡ ದಿವಿಜ ಏ | ಸಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕ ಹರವಂ ಪುರಸ 1 A 

ದೋಕ್ಷಜಾ ಹೃ ನಿಕೇಶ ಜಯ ಜಂ ಜಯನಪೋ ಜಯಂತ |1| ೩೨... ೩1] 

ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂಜೆ. ಜನಕನ ಆಸ್ಚಾ ನಕ್ಕೆ ನಯೆಣ. ವಿಶಾ ಮಿತ್ರರು 

'ಜನಕನಿಗೆ ರಾಮಲಕ್ಷ | ಒನಾರನ್ನು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ನರನಾರಾ. 



ಎತ್ತಿಲ್ಲ 

ಹನಿಯು ಕಾವ್ಯ ದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಸ್ಕ ತೆದ ಅಧ್ಯಾ ತ್ಮರಾಷಾಯಣ 

ವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ನೆ ಕೆ ಪಾಕಂಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗುರು ಚ ದವರನು 

ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾ ನೆ. ನಂತರ ಸಂಸ್ಕತ ಕ್ಲೂ ಕದ 

ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದಾ ನೆನ್ನ ಬಹುದು. ಆದರೊ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ದಲ್ಲಿ 

ತನ್ನ - _ತನವನ್ನೂ ಕನ್ನ ಡದ ಸೊಬಗನ್ನೂ ಸುಲಭ ೈಲಿಯ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ 

ದಾನೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಸೆರಿಸಿದ್ದಾನೆ 

ಎನ್ನುವದನ್ನು ನೋಡುವಾ. 

ಯಃಪೃಥಿ ನೀಭರಣನಯಂ ದಿವಿಜೈಃ ಸಂಪ್ಪಾರ್ಥಿತಶ್ಚಿನ ಯೆ 

ಸಂಜಾತಃ ಪೃಥಿನೀತಲೇ ರವಿಕುಲೇ ಜಾಯಾ ಮುನುಸ್ಕೊ ವ್ಯಯಕ ॥ 

ಕ್ ಪ ಥ್ರ y ನದೇ ಬ wy ಕ್ಲ Fy ನಿಶ್ವಕ್ಸಂ ಹತರಾಕ್ಸ ಸಃ ಪುಸರಗಾರ ಬ್ರಹ ನಾದಂ ರಾಂ 

ಕೀರ್ತಿಂ ಪಾಸಹರಾಃ ವಿಧಾಯ ಜಗತಾಂ ತಂಜಾನಕೀಶಂ ಭಜೇ 

ಇದನ್ನು ಸುಲಭ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ 

ಭೂಪಿಂಭಾರವನಿಳುಹಲವತರ | ಸ್ತೋನಂ ನರ್ಧಿಸೆ ಚಿನ್ಮಯನು ಮಾ ] 

ಯಾ ಮನುಜನಾಗಿಳೆಗೆ ರವಿ ಕುಲವಲ್ಲುದಿಸಿಕೊಂಡು ॥| 

ಭೀಮು ದೆ ತ್ಯರನಾದಿ ಬೊನ್ಮುದೆ | ಸಾನ್ುನನು ಮಗುಳ್ಳೆ ದುತಫ'ಹರ | 

ಹ ಓಗತಿತ್ತ ಸಿತಾಷೆನಿಯ ಬಲಗೊಂಬೆ 

[ot 

|೪. ೧11 

ಹಾಗೆಯೇ 

ನಿಶೊ ನಡೆ ವ ಸ್ಥ ತಿಲಯಾದಿಷಂ ಹೇತೆಂವೆತೀಕಂ' 

ಮಾಯಾರ ಖಂ ವಿಗತಮಾಯನಂಚಿತ್ಯ ಮೂರಿ೯ ವ್ [| 

ಅನಂದಸಾಂದ್ರ ಮನಮುಲಂ ಇಟಗ ೫ | 

ನೀಳಿಶಂಪತಿಂ 0 ತತ್ವವ ನಂಹೆಂ ನಮಾವಿರಿ |! ೨ || 

ಇದರೆ ಕನ್ನಡ ರೂಪ | 

ಸೃಷ್ಟಿ ರಕ್ಷಾಲಯಂ: ಗುಣಾದಿ ವ | ಶಿಷ್ಟ ಮಾಯಾ ಹೇತು ಯೇಕನ | 
ಮಾಯೊರ್ರ ಯೆಂನೆ ೬... ";ಜರೂಪ' || 
ಪರಮಾ A ಇಮಂ t ಭೀಷ್ಟ EE ಕ 

ಸೀತಾಹಶಿಯ ನಿ ಸತುತ ಎನು ಭಾವಿಸುವೆ. © 0s “i 11 ೯ ಎ೧ |( 



-.ಓ)1... 

ಹೀಗೆ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾ ನೆ. 

ಪಾರ್ವತಿಯು ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. 

ಗೋಪ್ಯ ೦ ಯದತ್ಮ ಬತ ಮನನ್ಯ ವಾಚ್ಯ ೧ 

ದಂತಿ ಭತ್ತೀಷ ಪಂ ತ ly "1 

ತದಪ್ಕ ಹೆ ಹಂ ತವದೇನ ಭಕ್ಕಾ 

ಪ್ರಿಯೊ್ಳಸಿ ಮೇತ್ವಂ ವದ ಯತು ಸೃಷ್ಟಮ್” 

ಇದರೆ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ 

ಸಾರವಾದತಿ ಗೌಹ್ಮ್ನವಾದ ಪಿ | ಚಾರಯಾಂತ ಫೆ ರಾಗ್ಯವಾಪಂದ | 

ನಾರಿಗೆನ್ನ ರಿಗೆನ ಶೈ ದಿದ್ದುದ ಸೂರಿ ಸನ್ಮು ತವ ॥ 

ನ ಡ್್ ನಿಜ | ಸ ಮೊಂಗುಢೆಗೆ ತಿಳಿವ ಪರಿಯೆಲಿ | 

ನಾರಿ ಚಾಕ್ಷ ತ್ರಿಯಕ್ಷ ಕರುಣೆಪುನಿದನು ನೀನೆನಗೆ ॥ ೨೫  ೧॥ 

ಇದಲ್ಲದೇ ಶ್ಲೊ (ಕಗಳಲ್ಲಿಯೆ ಸಾರವತ್ತಾ ದವುಗೆಳನ್ನು ತಾನು ತೆಗೆದು 

ಜೊಂಡು ಅದನ್ನು ಭಾವೀ ಷಟ್ಟದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ತಿಳೆಯೂವಂತೆ 

ಸುಲಭ ಶೆ ಲಿಯ ಹೇಳಿರುವದೇ ಈತನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಥುಣವಾಗಿದೆ. 

ನೀತೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ರಾಮತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆ ವಿಷೆಯ ಸಂಸ್ಥತ' 

ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ 
ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಬಂದಿದೆ. * ಶ್ರೀ ರಾಮನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ 

ರೂಹನಾಗಿಯ್ಕೂ ಅದ್ವಿತೀಯನಾಗಿಯೂ ಯಾವ ಉಪಾಧಿಯೂ ಇಲ್ಲದವನ 
_ನಾಗಿಯವ ಪರಬ್ರಹೆ ಒವೆಂದು ತಿಳಿ” ಎಂದು ಸೀತೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ: 

ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ರ ಕೃ ತಿಂ ಸರ್ಗಸ್ಥಿ ತ್ಕ ೦ತಕಾರಿಣೀವರ್ | 

|| ಈ 1] 

ತಸ್ಮ ಸನ್ನಿ ದಿ ಮಾತ್ರೆ ನ ಸ್ಸ ಜಾನೊದಪತಂದ್ರಿ ಠಾ Han} 

ಜೈತ್ಪಾನ್ಸಿಧ್ಯಾತ್ ಚು ಸಷ ೦ ತಸ್ಮಿನ್ಹಾರೋಸ್ಯತೆಕ ಬುಧೈಃ | 

ಇದನ್ನೇ. 

ನಾನು ಮೂಲಪ್ರೆ ಕ್ಸ ತೆ ಸರ್ಗ | ಸ್ನಾನ ನಾಶನೆ'ಕಇದಿ ಕರಣೆ | 

ನಾನು ತತಾ ನಂಥ್ಶ ಇ ದಂಡುಗಂಳುನೆನಂ ನುಂಗುವಪೆಸು ॥ 

ನಾನಾವಿಧ ಸೃಷಿ ಷ್ಟಿ 100008 | ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕರುವನು ಸಂ | 

ಜ್ಞಾನನಂಯಗಾರೋಪಿ ಸರಿವರಾತನಲಿ ಗಂಣಗಣವ ॥ ಎ. ಚಿಕ, 



ಡುಂ 

'ಅಜಸವುದೆಂದರೊ ರಘುಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ದ್ದು, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಯಚ್ಚ 
ರಕ್ಷಣೆ. ಶಾಟಕಿಯನ್ನು ॥ ರೂಂದದ್ದು, ಅಹಲ್ಯೆ ಚ ಉದ್ದಾ ರೈ ಶಿವಧನುರ್ಭಂಗ್ಗ 

ಪರಶುರಾಮನ ಗರ್ವಭಂಗ, ದಂಡಕಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು. ವಿರಾಧನನ್ನು 
ಕೊಂದದ್ದು, ಸೀತಾಪಹರಣ, ಜಟಾಯುನೋಕ್ಷ, ಸುಗ್ರಿ (ವಸು 

ಮಾಲಿವಥೆ, ಸೀತಾನ್ಸೇಷಣ, ಸೇತುಬಂಧನ, ದುಷ್ಟ ರಾವಣಾದಿಗಳನು 
ಕೊಂಡು ವಿಭೀಷಣರಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಗಟ್ಟ ದ್ದು, ಅಯೋಗ್ಧೈ ಯ ನಟಾ  ಭಿಷಿಕ್ಸನಾಗಿ 
ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಇತ್ಯಾ 'ದಿಯೆಲ್ಲವನ್ನೂ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸುವ್ದಾ ರೆ, 
ಈ ಎಲ್ಲ ವಿವರವನ್ನು (ಸ ಸ್ಯ ತದಲ್ಲಿ 7 PN (ಕಗೆಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿ ಸಿದ್ದ ನ್ನು) 

ಶನ್ನ್ನಡದಲ್ಲಿ ೫.೬ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

ರಾಮು ನಗಚ್ಛತಿ ನ ಶಿಸತಿ ನಾನು ಕೋಚ 
ಛಿ © | 

ತ್ಕ್ಯಾಕಾಂಕ್ಷತೇ ತ್ಯಜತಿ ತಿ ನೋನ ಕರೋತಿ ಕಿಂಚಿತ್ [ 
`ಆಸಂದ ಮೂರ್ತಿಗಚಲೇ ಪರಿಣಾಮ ಹೀನೋ 

. ಇ3ಹಾಯಾಗುಣಾನಸುಗಳೋ ಹಿ ತಥಾ ನಿಭಾತಿ ॥|: 

ಅದನ್ನೇ ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ 

`ರಾನು ನಡೆಯನು ನಿಲ್ಲ ನಿಲಿಸನು 1 ರಾಮದುಃಖಿಸಬಯೆಸನೇನುವ 1 
`ರಾಮ ಪಿಡಿಯನು ಬಿಡೆನು ಬಿಡಿಸನು ಮಾಡ ನಾಡಿಸನು || 
`ರಾಮ ಚಲಿಸನು ಸನಂಠೆಯು ಮರೆಸನು | ರಾಮಹರಮಾನಂದನದರಿಂ | 
ಹಾನು ವಿಷಯ ಪಿದೂರ ಗುಣಿರ್ಂಂದದಲಿ ಕಾಣುತಿಹ 11 ೧೦ _ ೨1] 

ರಾಮನೂ ಕೂಡ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಅಧ್ಯಾ ತ್ಮ ನಿಷಯದ ವಿನರಿ 
ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಜಾಡನ್ನೇ! ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಕನ್ನ ಡ ಭಾಮಿನಿ 

ಸೆಟ್ಟಿದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾ ನೆ. 

ರಾಮನ ಬಾಲಲೀಲೆಯ ವಿವರ ಸಂಸ ತದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿ 
ದ್ದ ರೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾ ನೆ. ಜೋಗುಳ ಸ ನೆದ್ಯಗಳನು ಹೆಣೆದಿ 
ದಾ ನೆ. ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ತನ ತನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾ ನೆ, 

| ಎನ್ನು ವದನ್ನು ನಾವು ಓದಿದಾಗ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಸ 



ಬಿಪಿ 

ಗಂ ತೆದಲ್ಲಿ ಎಳು : ಸರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿತವಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಚರಿತೆಯನ್ನು 
ಸುಲಭ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸಂಧಿಗಳಾಗಿ ವಿವರಿಸ ಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 
ವಿಷಯವನ್ನು ಸುಲಭ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಿವರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ 
ಮಾಡಿದ್ದಾ ಸ 

ಇನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, 

ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾರೆದನು ಗ್ಯ, ಗೆ ಬಂದು ಭೂಭಾರ 
ಹೆರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸಾ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ನೆ. 
ಶಿವನು RE ಟಶಾಂರ್ಕ ವಾಗಿ : ತಿ ಕಿಗೆ ರಾಮನೆ ಮುಂದಿನ 
ಕಥಾಚೆರಿತೆ, ಯನ್ನು ನಿವಠಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈಶ್ವರನು ರಾಮನೆ ನರ್ಣನೆಯನು 
ಮಾಡುತ್ತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ರಾಮನಿರುವ ಸ್ನಳಕ್ಫೆ ನಾರದ ಬರುವ 
ವರ್ಣನೆ 

ಆ ಸಮುಯೆಡದಲಿ ರಾನಂಸಿದ್ದಾ | ನಾಸಕೆಂಬರದಿಂದಿಳಿದು ದಾ । 
ನಾಸ ಕೋಟ ಶ೫ಾಇಂಕ ಶುದ ಸ್ಪ ಟಕೆ ಶೀಜದಲ್ಲಿ 1 
ವಾಸನಾ ನಿರಹಿತದ ತೇಜೋ | "ಕಾಶಿಯೊದಾತಾರ್ಕ್ಯ ಚ ಚಿತ್ತಿನ | 
ಜಾ ತಂದನಾ ನಾರದ ನುಹಾವಂಂನಿಪ Heel 
ಬಿಟ್ಟಿ ಕಿಂಜಿತೆ ನೊಸಲ ಶಿಲಕದ | ತೊಟ್ಟ "ತಂಲಸೀ ಏಸರುಹಾಕ್ಷ ನಿ | 
ಶಿಷ್ನ ಬಾವುದ ರಾ ಮುನಾಮನಿರಂತದೋತ್ಸ ವದ 11 
ಹ ಸ್ನ ಮಾನಸ ವೃ ಷ್ಟಿ ನಿಜನನು | ಮುಟ್ಟಿ ನಂಂಂದರಿಯೆದೆ' ಬರುತ್ತಿಕೆ [ 

ರಾಮ ಎದ್ದು ಅತನಿಗೆ ಅಘ್ಯೋಸಜಾರಗಳೆನ್ನಿ ತ್ತು ಸಂತೋಷಸಪಡಿಸುು 
ತ್ಲಾನೆ. ಬಂದ ಕಾಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. "ಪನಃ ನಾರದನಿಂದ 
ರಾಮನ ಗುಣಗಾನ. ರಾಮ ಸೀತೆಯರನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವಿಕೆ. 
ಎಲ್ಲವುದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತನು ನೀನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ತನು ಹೇಳಲಿ ! 

'ಲೋಕದೊಳಗಣ ನಾರಿ ಶಬ್ದಾ | ಸೀಕನೆಲ್ಲವು ಸೀತೆ ಪುರುಷರ | 
|  ನಾಕದೆಲ್ಲವು ರಾಮ ನೀನಲ್ಲೆ ವಿಚಾರಿಸಲು. || 
ಸುಕ ಸೂತ್ರ ದ ಮಣಿಗಣದ . ಹರಿ | ಲೋಕ ಮೂರನು ನೀನೆ ಸೃ ಜಿಸಿತ | 
ದಾಕೃ ತಿಯ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿಹರಲಾ ಯೆಂದ | 11 ೨೦ ೯ || 



ತಿಲ್.” 

ನಾರದ ತಾನು ಬಂದ ಕಾರ್ಯಪನ್ನು Whoa! 
ಆದಿ ಪುರಂಜನೆ ರಾಶಿ ರಾಘವ 1 ನಾದೆ ಗಡ ರಾನಣನ ನಧಿ ಲಂ ೫ 

ಮೇದಿನೀ ಭಾರವನು ಕಳೆಯಲು ಸುರರ ರಕ್ಷಿಸಲು || 
ಷಾ ಧರಾ ರಕ್ಷ್ಟಾರ್ಥ ಪಟ್ಟವ ! ಮೇದಿನೀ ಶ್ರರ ದಶರಥಾಂಕ ೪ | 
ವನೇದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಥಿ ನಾಳೆ ಮುಹೋತ್ಸ ನದತೆಂದ || ಎ೫ _ ೯ || 
ಪಟ್ಟಿವನು ನೀ pi ನೃಪ ನ್ದ ಯುಲ್ರಿಶೆ ಶರಧಿ ಮಧ್ಯದ 
ಮಷ್ಟ ರನು ಕೊಲುವನರ ತ ಕೆಮುಲಜಾದ್ಯ ರಿಗೆ || 
ಕೊಟಿ ವು ಚು ಬರು | ಗಂಟ ವೆನು ಸಾನೆಂದ ಮಾತಿಂ 
ಗೊಚ್ಬಿ ಬರ ಬಾರದು ನಿಧಾನವ ಬಲ್ಲೆ ನೀನೆಂದ || ೨೬ _ ೯ | 

ಎಂದು ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ ದ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆ ನೀಡುತಾ ಇನೆ, ರಾಮನು ತಾನು. 
ಮಾಡತಕ್ಕ ಕಾರ್ಯವ ನ್ನು ನಾರದನಿಸ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸೆ. ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಕಳಬಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ವೆ. 

ಇತ್ತ ಅಯೋಭ್ಯ ಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಪಟಾ ಭಿಷೇಕದ ಸಂಭ್ರಮ, ಅತ್ತ 
ರಾಮ ರಾಜಾ ಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ ಬೇಕು, ಮಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ. 
ರಾಮನನ್ನು ಸಿ ಅಣಿಗೊಳಿಸ ಸಬೇಕೆಂಬ ಕಾತಕ. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಂಥರೆಗೆ 
ಜೀವತೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ, ಕೈಕಾಗ್ಳ ಹಕ್ಕ ಬಂದು ಆತ ಮನವಲಿಸಿ: 
ರಾಮನ ವಿರುದ್ಧ. ಪ್ರವರ್ತಿಸುವಂತ ಸೊಚನೆ ಆಕೆ ಕೈತೆಗೆ ಹಿಂದಿನ 
ಎರಡು ವರಗಳ ಜ್ ತರುತ್ತಾಳೆ, ದಶರಥ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯನನು ಡ್ 
ಕುಹಕತ ನದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿ 'ಕೈಕೆಯ ಮನ ಕೆಡಿಸುತ್ತಾ ಳೆ. ಸುಂಥರೆ 
ಹೇಳಿದ ಮಾತು _ 

ಕರೆಸು ಭರತನ ಬೇಗ ರಾಘವ | ನಿರಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕಬ್ಬ ನನಡಲಿ [ 
ಅರಸುತನ ದೆ ಥವಹುಪತ ಭರತಗೆ ಬಳಿಕ ನನದಿಂದ || 
ಬರಿ ಚ ಸಾಮನಿದಕೇ | ನಿರದೆ ಯಂಕ ನಿನೇಕವದನಾ | 
ನೊರೆನೆ ಪೂರ್ನದಲಾಯೊ, ಡೇವಾಸುರರಿಗತಿ ಕದನ || ೩೪ _ ೧೦ ||: 

ಹೀಗೆ ಮಂಥರೆ (ಕುಬ್ದೆ ) ಯ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಕೈಕೆ ಮತಿಗೆಟು 
ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ದೈನೆ ನೇಚ್ಛೆ ! ಅಲ್ಲವೇ? ಅಂತೂ ಕೈಕೆ 
ಕೂಪಾಗಾರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಫಾರ್ಯಿದ ತ ನಡೆಸುತ್ತಾ, 



ಎಬ 

ದುಃಸ್ಪಂಗಡ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮ ಕೋಡಿ ! 
ೆ ರಸ್ಟೈ ಮತ್ಸಂಗ ಫೆಡ್ರಿಸದು | ದಾರೆಧೀರ ಸುಶ ಶಾಂತೆಹಾಗೆಲಿ | 

ಸಾಂಗೂಣ ದಯುನರತನಾಗಲಿ ನೀತಿಂತೆರಿರಿತಿರಲಿ 1 

2೫ 

pF “ಇ ಸಾ ಟಿ 'ಈ 
ನಿಷ್ಕ ರವ ನಡಿಜೆರ ಕುಲಾಚಾಲೆನಸು ಬಿಜ್ಫಸರೆ |] 

೬ 

ಕೆಟ್ಟ ನಿಷಯೆಂವ ನಚ್ಚಿ ವವರ ನಿ | ಕಸ್ಟ ತಸ್ಮರ ಬಯಾವಿಹಿಕನರ | | 

ಮುಟ್ಟ ಸಾಡಿಸುತ್ತಿರಲಷರು ತಮ್ಮಂತೆ ತಿದ್ದಾನರು ॥ ಇತ್ತಿ ೧೮॥ 

ಆದುದರಿಂದಲೇ ಸಜ್ಜ ನರಾದವರು ಹ ರೀತಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 

ಇರಬೇೇಕೆಂಬುದನು  ಹೇಳಿಹಾ. ಡೆ, 

ಸತ ಜಾ ಸದುಗುಣ | ಯಂಕ ಸ್ಪಕೊಲಾಚಾರೆ ವೈದಿಕ | 
ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಣಿಂಹವೆಂ ಪಾಹಭಯಂನಕ್ರೊ ಕಥೆ ನೆ ರಾಗ [| | 

ನಿತ್ಕ ಕರ್ನೂಶ್ಶರ ಭಕುತಿ ಗಾರು | ಭೆಕ್ತಿ ಮ ೃಹುನೂಡಿ ಶಾಂತಿಯೆಂಜಿವ | 

ಮುತ್ತ ವಾರು ನಿಡೆಬಾರ 'ದಿರಬೇಕಾವ ಕಾಲದಲಿ 1. || ೪೪... ೧೦ || 

ಧಶರಥ ಕ್ ಕೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ನೆ. ಆವಳ ಸಿ ಸತಿಯನು ಸ್ಟ ಕೋಢಿ 

ಹೌಹಾಂಿತಾ ಫಿ" ಏನೋ ದುರಂತ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿತುತಾ ಫೆ. ಆತೆ 

ಕೈಕೆಯ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಆಕೆ ತನ್ನ ವರದ ನೆನಪುಮಾಡಿ ಆ ವರ "ಕೊಡ್ತಲು 

ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಈಗಲೇ ಬೇಕು ಚ ಹೇಳ ಈ ರೀತಿ ನುಡಿಯುತ್ತಾ ಲೆ 

ನಿನ್ನ ನಾ ಸಮರದಲಿ ಕಾಯಿದ | ಹೆನ್ನ ಯಾ ಬೇಕಾದ ವರವನು | 
ಯನ್ನ 'ಬೀಸಿಕೊಯೆಂದದತೆ CK ಜ್ ಉಳುಹಂವಜಿ |1| 

ನನ್ನ ' "ತಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹ ಹಪಟ್ಚಿವ | ನಿನ್ನ ರಾಪುನ ಹಬ್ಬಿಕೆಂದಾ | ಏ 

ಸನ್ನವಾದ ಸುವಸ್ತು ಸಹ ಶೀಘ್ರ ಜಲಿಡೊಂಡಾಯ್ತು Heol 

ಮೆತ್ತಡ್ಗೊಂದಕೆ ರಾಮ ಜಟಿಯನು | ಹೊತ್ತು ನಲ್ಪಲಷುಣೆ ಡೆಂಗೆ ಯೆಲಿ, ಮುನಿ | 
ವೃತ್ತಿಯಾಂದನೆ ಸಂದವನಂೂಲ ॥ ಫಟಾಶನಗಳಿಂದೆ. || | 

ಹತ್ತು, ನಾಖನಕು ವರುಷ ದಂಡಕ | ದೆತ್ತೆಲಿರಬೇಕೀಗ -ಹೆಣೌಗಳಿ. | 

ಸತ್ತು ಓದ ಬರೆಲಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಂರಲದರನಿಂ ನೆಂಟ. ್ econ! 



ಹ 

ಇಷ್ಟು ಕೇ ಜ್ರೀಳು ಧಿ ತಡ, ದಶರಥ ಕಡಿದೆ ಬಾಳೆಯ ಮರವಂತೆ ಬಿದ್ದು 

ಮೂರ್ಛಾಕ್ರಾಂತೆ ನಾದ. ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು. ಆಕೆಯನ್ಲಿ ದೀನನಾಗಿ 

ಕ್ರೇಭಿತೊಳ್ಳ ಲತ್ತಿದ್ದಾ 

ar ಬನನ ಭರತಗೆ | ಕಾಡೆ ಹೋಗದೆ ರಾಮ ಮನೆಯಲಿ | 

ಗೂಢಚಾರದಲಿರಲಿ ನಾಮುನಂ ಭಯವನ ನಿನಗೇನ || | 

ಮಾಡದಿದನನುಕರಿಸೆನುತ್ತಾ | ರೂಢಿಪತಿ ಕಣುನೀರ ಸುರಿಪುತ | 

ಬೇಡ ಪಾಲಿಸೆನುತ್ತ ಬಿದ್ದನು ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸತಿಯ || ೧೩ ೧೧ || 

ಹೆಣ್ಣಿನ ಕೆ ಯೆಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ದಶಠಥಳು ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ! ಎಷ್ಟೇ 

ಪೀಧಿಕೆೊಂಡರೊ ಕ್ಯೂಕಿಯಾದ ಆಸೆಯ ಮನ ಸ್ಸ ಬದಲಾಗುವದಿಲ್ಲ | 

ಇತ್ತ ನಟ್ಟ ಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮವೋ ಸ್ರ ನಾಳೆ ರಾ ಇದು. ಸಟ್ಟಾ ಹ 

ಭಿಷೇಕ ನಿಂಡರ ಇ "ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಟ [ಪನ್ನು ಶ್ಪೈ ಂಗೆರಿಸುತ್ತಿ ದ್ದ್ದಾ ತೆ
 

ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಆಲಂಕರಿಸಾತ್ತಿದ್ದಾ ಕ. ಶ್ರಿ “ಷು ಪಟ್ಟಾ ಟಿಸಿಕ್ಟ 

ಫಿ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ನ್ನ ಸಲಹುಶ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಆಶಾಜಾವನೆಯಿಂದ ಸಂತೋಸಿಸು 

ಶ್ಲಿನ್ಸಾ ಡೆ. "ರಾಮನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ” ಫರನಕಾತ್ಮನೇ ಎಂದು ಹಲವಾರು 

ಬದೆದಿಂಡೆ ಹಾಡಿ ಜೊಗುಳುತ್ತೆ ದ್ದ ರೆ. ಪಡೆ ೧೮ ರಿಂದ ೨೨ ರ ವರೆಗೂ 

5 ವಿಷಯ ಬುಂದಿಸೆ, 

ಬೆಳಗಾಯಿತು ದಶರಥನು ಇನ್ನೂ ಏಳಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ! ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತ 

ಸಳಯುಂತಟಿ ಕೈಕೆಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ದುಃಖಾರ್ತನಾಗಿ ಬಿದ್ದ ದಶರಥ 

-ಫೆನ್ನೆ ಸೋಟಿ ದುಃಖಿತನಾದ. ಆತ ಕೈಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು_ಆತನಿಗೆ 

ರಸತುನ ಚಿಂತೆಯೇ ಚಿಂತೆ. ಆ ರಾಮನಿಗೇ ಬರೆ ಹೇಳು ಎಂದಳು ಕಾಮನ 

ಆಗಹೆಫ. ಅತನಿಗೆ 8 ಕೃಕ ನೆ:ಡಿದದ್ದೇ ನೆಂದರೆ. ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಪರನೈೆರಡನ್ನು ಈ 

ಹೊತ್ತು ನಾನು ಫೇಲಿಡೆ ಅಷ್ಟೆ ef ಅದಕ್ಕು ತ ಕ್ರರವಾಗಿ ರಹಸಿ ಮಾತನ್ನು 

ಫೇಳಿದೆ ತ ನುಡಿದದ್ದೇಶೆಂದರ. 
| 

ವನೆಲಹನು ಕೇಳುತ್ತ ನುಡಿಪಳು | ಫನ ನ ಪ್ರ ಕಜ್ಲಿಗೆ ಕ್ಸ ಕೆರ ಇಜ್ಯಷ 

ನನಂಗೊಳಿಸರಿ ಭರತಂಗೆ ಸಂಭೃತ ಪಟ್ಟ ̀ ಶೋ ಭನವೆ 

ಭನದಿ ಹದಿನ ಸಲಬ್ದ 'ಜೆನಿರಾ | ಜಿನ ದೆ ಭೆರನಾಗೀಯನ್ಕಾ | _ 

ಶಸಬಲಿರಜೇನೇತಕಾ ಬೇಗದಿ ನಿಣ್ಲಡಿ್ಲಣನೆ 11 2೪.:೧ಿ೧॥| 
ಸ 



ತೆ 

ಇದಕ್ಕೆ ಶಾನುನೆ ಉತರ 
ಉ ಕಾ 

“ಜಸ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ ಭತಿತಕೆ 1 ಭನತಿದೇನಾ ಸಯಣವಿಸಿತಕೆ | 

. ಜನಕೆ ನುಡಿಯೆ ನಾಂ ಚಲೇ ತಳ್ಳಿ ಂಜೆಣಂ ರಮೆ 1| ೩೪ - ೧ರ 

"ಇದನ್ನು ಫೇಳಿವ ದಶರಥನ ದುಃಖ ಮೇಕೆ ಮೂರುತ್ತದೆ. ಅಗೆ ರಾಮ 
ತಂಬಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಮಾಡುತ್ತ ಹೇಳತ್ತಾ ಗಾ 

ಸತ್ಯ ವುಳಿದರೆ ಕೀರ್ತಿಯು ಲಿವು ಜಾ। ಸತ ತೃವುಳಿದರೆ ಲೊಕನ್ರಳಿವುದು | 

ಸತ್ಯ ಪುಳಿದರೆಯೆಂರ್ಥ ಉಲ ವೈಶ ಜ್ರ ರ್ಯ "ಕೇತುವುಡು' tH 

ಸತ್ಯ ವಳ್ಳಿದ ಡದೆಲ್ಲ ಸೆಡವು Ws ಈ ತ್ರೆ ಹುನೆಡವಿಯೆಬಿ ನಿನ್ನೆ ಯಂ | 

| ಸತ ಕರೆ ತನೆಗಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹ ಜೋಟಿ ಸುಖನಹುದೂ || ೪೪. ೧೧ || 

ಎಂತಹ ಉದಾತ್ತ ಫ್ಯೇಯ.! ಎಂತ ಸತ್ತ ನಿಷ್ಠೆ |! ಕೂಡಲೇ 

ತಾಯಿಯ ಅಷ್ಟೆ ಣಿ ಪಡೆಯಲಿ ಕೌಸಲೈಯ ಮನೆಗೆ ರಾಮನೆ ಗಮನ, 

ತಾಯಿಷೆ ಈ “ೈರ್ಣಕಕೋರ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ವನಕ್ಕೆ 

ಹೊರಡುನೆ ತಯಾರಿಯ ವಿಷಯೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳ 

ಕೂಡಲೇ ಆಕೆ ಮೂರ್ಛಾಗಕೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ” ಮೂರ್ಛೆಯಿಂದೆದ್ದು ಜೆಲುಬು 

ತ್ಕಾಳೆ. ಭರತನಿಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ಫಟ್ಟ ಗೆಟ್ಟಿ ಲಿ. ಆದರೆ ನೀನು ಮಾತ್ರ ವನಕ್ಕೆ 

ಹೋಗುವದು ಬೇಡ ಎನ್ನು ತೆ “ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಲ್ 

ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ದೆ ನ | 

ಪ್ರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಲಕ್ಷ ಣಿ ಸಿಟ್ಟ ಗೆದ್ದು ಕೈಕೆ ಭರತರನ್ಷೆ 

ನಾಶಮಾಡುವ ಹೆಷಣಿಕೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ ಧನುರ್ಭಾರಿಯಾಗಿ ಇದೀ 

ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ತನ್ನ ವಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ತ್ರೇನೆ' ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾಕೆ. 

ಆಗ ಜು ಅವನನ್ನು ಬಳ್ಳ ಯೆ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸಮಾಧಾನಸಢಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ಒಳ್ಳೆ ಯು ಮಾರ್ಗದ ಭ್ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಸಾರ ಹೇಗೆ ದುಃ ಸೆ 

ಆಸರ ಆಗಿದೆ. ಎಂಬ ವಿಚ್ಯಾರವನ್ನು ಮನೆಂಬುಗುಪಂತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ಫದ ೧೧ ರಿಂದ ೩೦ ರ ವರೆಗೂ ಸನದ ರೀತಿಯಿಂದ. ಕಳಿಡೇಳುತ್ತಾೆ. 

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. | 



ತೆಸ್ನ ನಿಜವೇ ತೆ ಹಲಾ ತ್ರ ನು | ಭಿನ್ನವ ಹೊನ 

ದನ್ಯ ಸೆಂದರಿ ವನ್ನ ಪಂ ಖಿ ನ್ಟ ಭುಗಿ 

ನನ್ನ ನುಡಿಯಲಿ ಮಸನಗೋಚ 
ನಿನ್ನೊ ಳೇನೂ ನೆನೆಯದದ್ಕ ಇರು 

ಣ್ ಣ್ಲೇಂದಿ ಶಯನಂ. ॥ 

ಬಳೂತಿ! [xe | 

ರ | ವನ ಸೆಂದರಿ ಸಕಲ ಇದಿ | 

ಮ ವಾಸೆಂದ || ೨೭ _ ೧ ಶೆ 

ಲಕ್ಷ ಒನಿನೂ i ರಾಮನೊಹನೆ ಥೂರಡಳು ಸಿದ್ದ ನಾಗುತ್ತಾೆ. 
ಅವರಿಗೆ ಸ ಆಶೀರ್ವಾದ, | 

ಕ್ಷೇನು ವಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ನಮಧ } ಸ್ಟೊ ಮು ಇಂಧನ 

ಮಂರಸಪ 
ರದಿಗೀಭರು . 

ತಾ bE ಷ್ಣ” ರುದ್ರಾ ದಿಗಳು ರಕ್ಷಿಸಲಿ ||. 
ರಾನಂ ಕೀ ಸಡೆನಲ್ಲಿ' ನಿಂತೆ ] ಆ ನ್ನ ಹಾನಿದ್ರೆ ಹೋ ಸುತ್ತಾ ತ್ತ 

Bigot ಯಪ್ಪಿದಳತ ರಸೆದಾರಲನುಸಸುನ 11 ೩೩ _ ೧೨] 

ಸೀತೆಯೂ ರಾಮನೊಡನೆ ಬಸಲು ತಯಾಭಾಗುತ್ತಾ ಲ. ರಾಮ 
ಅಡನಿಯಲ್ಲಿಯ ಕಷ್ಟ ತೊಡಕುಗಳನು-" ವರ್ಣಿಸಿದರೂ ನಟ ಸೀತೆ ತಾನು ಜ್ನ 
ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ಹಟ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಛೆ ಆಕ್ಕೆ- “ಹಳದ ಷಾತು ಕೇಫ 

ನೀನಗಲಿ ಸಾನಿಹೆನೆ ಧರ್ಮ | ಜ್ಞಾ ನ-ದಯುನಿಧಿ ಸತಿ ಹತ್ತಿ ರೆ | 

ನಾಜಿನಲು ನೋಡುವ ಸನರಿರ್ಥರದುಂಟಿ ೯ರೆದುಂಟೆ ಭೋಜನನೆ” NE 
€ ಸ್ು ಕ ಇ ದೀನತಕನಸೇ ಕಂಥಸುೂಖಏನ | ನೇನನೀ ಭಾಂಜಿಸಿದ ಶೇಷವು 

ಸಾನುರಾಗದಲುಂಬೆನ ವ್ಯಿತ ಸಮಾನ! ತನ; ಜೆಂ ತನಗೆ || ಚ ಚ ವ 

ಇದಲ್ಲದೇ: 

 ಮೆಲ್ಲನು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಚರಿಸಲು | ಕಲ್ಲು ಮುಂ್ಳಗಳೆಲ್ಲವರಳಿನ್ನ 
ಮೊಲಗೆಯನ ವೋಲಹವು ನನ್ನ ಫದ ನಿಮ್ಮ ವನು || 

ಅಲ್ಲಿ ಮುಖಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕ ೫2 | ನ ಸಾಧಿಸಿ ನಾನೆ ನಕಾಡಂವೆ | 
ನೆಬ್ಸಿಯೂ ಮತ್ತೊ ದೆ ಚಿತೆ ಬತಾ | (1೫೦.೧೨ 18 

ಇಷ್ಟೇ ಅದೆ ಮತೆ ಬಂದು ನಿ ನಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. 
ಅದಾವುದೆಂಜಕೆ.. ತೌನು `ಜಾಲ್ರೆಯಾಗಿದ್ದಾ ಗೆ ಜ್ಯೂ ನಟ ಜ್ಞನು ಹೇಳಿದ್ದೇ 
ನೆಂದರೆ ಸೀತೆಯ ಸತಿಯೊಡನ್ಔನವಾಸಿಯಾಗುವಳು. ಎಂದು ಇದಲ್ಲದೇ 
ಹಿಂದೆ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಆನೇಕ ಕಪಿಗಳು ಸೀತೆ ರಾಮನೊಡನೆ 
ಅರಣ್ಯನ್ತೆ ಹೋದ. ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುವರು. ಆದಕಾರಣ ನಾನು: 



. ಓರ 

ನಿನ್ಮೊಹನೆ ಬರುವವಳೇ ! ಬರಬು ಇರೆ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಅನಚಾರ 
ವೆಸಗಿದಂತೆಯೇ !! ಈ ನಿಷಯಹ ವಿಜರಣೆ ನೋಡಿ- 

ಬಾಲೆಯಾಗಿಕರೆ ನನ್ನ್ನ ಫಂಚೆ ವನಿ | ಶಾಲ ಜೋತಿಃಶಾಸ್ತ್ರ ವಂತನಂ | 
ಹೇಳಿದನು Se ನನವಾಸಿಯಂಹಳೆಂದಂ | 
ಹೇಳಿದಾ ದ್ವಿಜ ಆ ಭಾ | ನೋಳನಿಸಿತವು ವಂಶ್ತಾ ಕಿಂಚತ | 
ಕೇಳಿ ನ ನನ್ನ ವೊಡನೆ ಕರೆಣೊಯ್ಯೆ ೦ದಳಾ ಸೀತೆ 1 ೪೧ _ ೧೨॥ 

ಹ ರಾಸಾಯಂಣನನೇಕವ | ನೆಂದಿಹರು ಕನಿನರರುವೆನರೊಳ | 
ಜಿಂದುನಖಖಿ ಸೀತೆಯಾನುಕಿದಂ ರಾಫವನಡನಿಣಾಗ || 

ಸಂದ ಕಥೆಯೊಂಪರೊಳಗಾದರು | ಬಂದದುಂಟೀ ಯಂದುಗಂಣದಿ ತಾ! 
ಹಿಂದುಗೊಂಡೇ ಬಹೆನು ನಿಪ್ಮೂ ಸಹಾಯ ಸ್ಸ್ ತ್ಕ ದಲಿ 11 ೪೨ _. ೧೨ || 

ಅಂತೆಯೇ ಸೀತೆ ರಾಮಸೊಡನೆ ಅರಣ್ಯ ಜೈ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧ ಲಾಗು 
ವಳು, ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ಮೂವರೂ ಲ ತಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಕ್ರೈ 
ಹೊರಟದ್ದನ್ನು ಸಂತ ಪುರವಾಸಿಗಳಲ್ಲ ಮರುಕಸಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

be ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿ ಹೊರಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಫುರಜನೆರೆಲ್ಲ ನಾನಾ 
ರೀತಿಯಿಂದ ದಮಃಖಪಡುತ್ತಾ ಇರಲಾನಿ ವಾಮಜೇವೆ ಖುಷಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ 
ಈ ವಕಾತಿವಿಂದ ಸಮಾಧಾನನ ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ, 

ಅರು ಮರುಗದಿರಿನ್ಲಿ ರಾಘನೆ 1 ನಾರು ಜಾನತಿಯೆಂಬನಳು ದಿಟ | 
ಕಾರಣನದರಿಯಣಡೆ ತಾನದನೆಂಬೆ ರಾಘವನರಿ ॥ 

ಅಶ್ರೋರನುಣ ನಾರಾಯಣನು ಮಂರ | ವೈರಿ ಏಸಲ್ಸಿ ಮುಂಕುಂದ ಸೀತಾ | 
£2 

ನಾರಿ ಸಾಕ್ಸಾಲಕುವಿಎಂ ಯೋಗಾಭಧಾರೆ BE ls 0೩4 

ರಾಮುನೊಡನೈದುನ ಸುವಿಂಶ್ರನು | ಭೂಫಿರಿಯಾಂತಾನಂತನೆಂಬನ | 
ರಾಮ ನೂಯಾ ಗಂಣದಿ ಶತ್ತದಾ,ಸದಲಿ ತೋರ್ಪ || 

ರಾವು ರಾಜಸ ಲೀಲೆಯಿಂದ. | ತಾಮರಸಭವನಾಗಿ ಸೃ ಜಿಸುವ | 
ಫ್ಲೇಪುನನು ಮೂಜಗಳೆ ಹರಿಯೆಂದೆನಿಸಿ ಪಾಲಿಸುವ eo 

ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಜಿ ಹೋಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮತ್ಸ್ಯ್ಯಾ ಕಣರ್ಮು 
ವರಾಹಾದಿ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಚ ವಿಷಯ 
ವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ. 
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ಶ್ರೀರಾಮನು. ಅವರಿಂದ ಬೀಳೆ ಎಂಡು ನಾಲ್ಮೀಸಿಂ ಯಾಶ್ರಮಲ, 
ಸ 

ಬರುವಿಕೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಯಹಿಯೊಡನೆ ಸಮಾಗಮ. ತಾನು ವಾಸಿಸಲು 

ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸೃ ಯಾವದು ಎಂದು ರಾಮ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಾಲಿ 3 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯವಾದ ವೇದಾಂತದ ಸಾರನನ್ನೆ ( ನಿನರಿಸುತ್ತಾ, 3, 
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ: ಹೇಳಿದ. 

ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ನಿರೀಹ ನಿಸ್ತ ಳ | ಸತ್ಯ ಸೆಂನಿಸ್ಕಾ ಶ್ರ ನಿವಪಿಣಲ |] 

ಪ್ರತ್ಕಗಾದ್ಮಯಶೀತ ಶಾಂತಹರಾಳ ಬರಿಯ I 

ವಸ್ತು ವಾಜ್ಮತಿ ಜೂರ ಸಕಳ | ದೃಸ್ತ ರಾನತಾ ಶಾಪಂಯೆಂಂಬಂಫಿ 1 

ರ.0ತುಂತರಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಸಹಿತಿರು ರಾಮು ಮನೆಯಾಗಿ 11೨೧... ೧೫1 

ರಾಮಾ ಎಂಬ ಎರಡೆಕ್ಟರದ ಶಬ್ದದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೇ ಶಾನು 
ಶ್ A 

ಮಾ ಲ್ಮೀಕಿ ಖುಷಿಯಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, 
i ವ wed 

ಮುನ್ನ ನಾನು: ಬೇಡರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಇಿರಾಶನಾಗಿದ್ದ. ಳೂದಿ ತಿಯನ್ನು 

ಮಚ್ಚೆ ಚೋರರ ಸಂಗಡ ಸೇರಿ ಜೋರನಾಗಿದ್ದೆ. ಸಪ್ಮರ್ಷಿಗಳ ಸ ೧ಸರ್ಗದಿಂದೆ 

ನನ್ನ ಸ ಗ ಸ್ಯ ತೆನವನ್ನೆ ಲ್ಲ ತೊಕಿದು ರಾ ನುಧ್ಯಾನದಿಂದ ನಾಮಿ ಜಗ ವಾ ಲ್ಮೀಕಿ 

ಯಾಗಿದ್ದೇೆ. ಇದು “ನನಗೆ ಎರಿಡನೆಯ ಜನ್ಮ. ಹ ತ ಶನ 
ಬ 

ಲ ಹೇಳಿ ರಾಮರಿಗೆ ಉಳಿಯಲು ಶ್ರ ೧ಗೆಗಿರಿ (ಶ್ರ ಗ) ಮಂ? 
ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಮ ಕುಟ ರಚಿಸಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ, 

ಇತ್ತ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಸಟ್ಟಿಣದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು 
ನೋಡೋ ಣಿ. ರಾಮ ಹೊರಟಿಶಕೂಡಬೇ ಸ ಮೂರ್ಥಾಗತಶನಾದ. 
ತನಗೆ ಸಾವು ಸವಮೂನಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು 1 6ರಿತ. ಕೌಸಲೆಗೆ ತನ್ನ ಸಹೋ 
ತ್ರೈ ಮಣಕಾಲದಲಿ ತಾನು ಹಿಂಜಿ ಸಜನ ಕ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿಸುತಾ ನೆ, 
ಯೌವನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈಶ ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನು ವು ಹೊಡೆದು 

ಕೊಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನೂ ಡೆ ಫ ಯ | 
ನಿವರವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿ ಈಗ ತನಗೆ ಸಮುರಣಸಮಯ ಪಾ ಸ ಎಂಗಿಬೆ. ಹ Nd 

“ಪರರಿಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಿದ ಲ್ ಎಂಬ ಮಾಶು Ci GL [28 ದಾ dls 35 ಗ್ರ ಛೀ ೮ 9 ೧೮ 



ಬಿ 

ಇ 
ಸುಳ್ಳೆ ಲ್ಲ pe ಹೇಳುತ್ತ ರಾಮನಾಮವನ್ನೇ ಹೆಲುಬುತ್ತ ಗತಪ್ರಾಣ... 

ತು; ಕೌಸಲ್ಯೆ ಸುಮಿತ್ರಾದಿಯರು ಘೋಳಿಟ್ಟು, ಅಳಕೊಡಗಿದರು. 

ಅಳುವಿನ ಸ ಸಪ್ಸಳವ ವ್ರ ಕೇಳಿ ವಸಿಷ್ಠ ಸುಮಂತೆ ಮೊದಲಾದವರು 

ಬಂದು ದಶರಥನ ಇಳ ತೈಲಕಟ ಬಾಹದಲ್ಲಿಡಿಸಿ ಭರತನಿಗೆ ಹೇಳಿ 

ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಕೂಡಲೇ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ನೊಡಗೂಡಿ ಬಂಡೆ, ಬರುವಾಗಲೇ 

ಹಾಳ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಪಟ್ಟಿ ಇವನ್ನು ನೋಡಿ ಏರೋ ಅನಾಹುತ 

ವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ ರತ ತನ್ನ ಶಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ. ಬಂದಂಥ ಭರತನನ್ನು 

ನೋಡಿ ತಾಯಿ ಕೈಕೇಯಿ “ಳಿತ ಫ್ಲೈ 

ನಿನ್ನ ತಂಡೆಗೆ ಹೊಡ್ಡ ಗತಿಯಾಯ್ಮು. ರಾಮ ಲಕ್ಷ ಒರು ಅಡವಿಗೆ 

ನಡಕ ರಾಜ್ಯ ವನ್ನು ನೀನೇ ಪರಿಪಾಲಿಸು ಎಂದಿತ ತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು. 

ನನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಜು ನಾನು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದೆ 

ಅದೇನೆಂದರೆ - 

ವರನೆರಡ ಸೊಲಿದಿತ್ತ ಪೂರ್ನಪ | $4 ಬೇಡಿಕೊಂಡೆಸಂ । 

ಧಂರದ ರಾಜ್ಯಸ ನನಗೆ ಸಳಿಸೆಂದೊಂಹಡಿ ಮತಕ್ತೊಂದ ॥ 

ಧರಿಸಿ ನುುನಿವೃತಿ ಶಿ ರಂನೆಂ ರಾಘನ | ನಿರಲಡಐ ಉಲ್ಲೆ ೦ದಡಿತ್ತನು | 

| ಧರಣಿಪತಿ ಸತತ ಯದರಂ ರಾಜ್ಯ ನಿನಗಾಯತ್ರು | ೨೯ - ೧೬ i} 

ಘು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಭರತನು “ನಿನ್ನ ಬಸುನಲಿ ಹೊರೆದು 

ಕೆಚ್ಚನೊ ಸಾಪಿಯಾದೆನೊ ಶಿವತಿವಾಯೆಂದ” Wo ಬಹುದುಃ $ಖಪಟ್ಟ | 

ಏನುಮಾಡಲಿ ಎಂದು ದಾರಿಶೋರದವನಾದ !! ಕೂಡಲೇ ಕ ೌಸಲ್ರೈ ಮಿತ್ತ 

ಅಗೆ 1 ಕ್ರಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿದ. ಕೌಸಲ್ಯೆ ಆ ತನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ 

ಪಡಿಳು ತಾಳೆ ಡು ರು ವಸಿಷ್ಠ ನೂ ಕೂಡ A 8 ಕಾರ್ಯ 

ಜಾ ಿಸತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ "ಸಂಸಾರ: ಕರ್ಮದ ವಿವರ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. | 

ದುಃ  ಖಕ್ರೆ ಇದು ಸಮಯವಲ್ಲ. ಈ ಭವದಲ್ಲಿ ಸುಖದುಃಖ ಎರಡೂ ಇದಿ 

ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಾರನಿಲ್ಲ ಎನಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ 



ಇಪ್ಲಿಕ್ಟ್ಲಿ 

ರವಿಲ್ಲೆನಬೇಷವೀ ಸಂ 1 ಸಾರಡಲಿ ಬಲ್ಲನಗೆ ಏಿರತಿ ನಿ | 
ಚುರ ಶಾಂಶಿ ಕ್ರಾಂತಿ ದಯ ಧೃ ತಿ ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಮೆ ಗಳು || 
ಸ-ರವನ್ಲನೆ ಕೆಡುವ ದೇಹ ಏಿ.|: ಜಿ ನೋಡುವೆ ಕಾಲ ಸು 
ಮಾರಿಯಣಲಿಸ ಗೋರೆ ಯೆಲ್ಲರ ದೇಹ ಕೇಳಿಂದ ॥ ೪೩ _ ೧೬ i 

ಹುಟ್ಟ 3 ದವರಾರಿಗೂ ಮರಣ ತಪ್ಪಿ ದ್ದಲ್ಲ. ' ಆದ್ದರಿಂದ ಶೋಕ ಬಿಟ್ಟು 
ಮುಂದಿನ ತ ಯಾಕರ್ಮ ನೆರವೇರಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ವಸಿಷ್ಠ 
ನೆಂದಂತೆ RE ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು. 

` ನಂತರಾ *ಮುನನ್ನು ಕಾಣುವ ತವಕದಿಂದ ಚಿತ್ರ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲು 
ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸಕಲ ಪರಿವಾರ” ನೆ | ನಸಮೇತನಾಗಿ 
ಹೊರಡ: ತ್ತಾನೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಹನ ಭೇಟ ಸೈನ್ಯ ಸಹಿತನಾಗಿ ಬಂದ 
ಭರತನನ್ನು ಕಂಡು ಗುಹನಿಗೆ ಸಂಶಯ. ಭರತ ತನ OE ಆವನ 
ಸಂಶಯವನ್ನು ದೂರಮಾಡುತ್ತಾ ನೆ. ರಾಮ ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮುನಿಗಳ 
ನಡುವೆ ಜಟಕ ಕಣಿ ಸಹಿತ ಸು ಖದಿಂದಿದಾ. ನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯನು 
ತ್ತದೆ. ಆಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಲು ತೆಯಾರಾಗುತ್ತಾಕೆ ನ. ಗಂಗಾನದಿಯನು 
ದಾಟಿ ರಾಮನಿರುವ ಸ ಳೆ ಪಠ್ತೆ ಮಾಡಲು ಪ ಪ್ರಯತ್ನ. ಭರದ್ವಾ ಜ ಮುನಿ 
ಯನ್ನು ಕಂಡು ಆತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ pA ತಿಳಿಯಲ್ಲು 

| ಪ್ರಯತ್ನ. ಭರದ್ವಾ ಜನೂ ಭರತನ ಮನದಿಂಗಿತವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರ ಯತ್ನ 
ಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭರತ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, 

ಸ್ವಾಮಿ: ಚಿತ್ತವಿಸೆನಗೆ ರಾಜ್ಯದ | ಕಾಮುದಲ್ಲ ಹಂದೇನು ಸಾಕ್ಸ್ | 
ದಾ ಮರೆ ರಾಜಾಧಿರಾಜನನಓತಗುಣ ಮಹಿಮ” || 
ಸೋಮಸಸ್ಸಿ ಭನಾರ್ಶಜನ ಸಂ 1 ಕ್ಷೇವಂನಾನಂದಾಬ್ಲಿ ॥ರುಪಮ | 
ನಾನಂನಾತನ ಭೃತ್ಯ ಭೃತ್ಯರ ಭೃತ್ಯ ನಾನೆಂದೆ 11 ೨೭ _ ೧೭ || 

ಭರತನ ಮನ ತಿಳಿದ ಮಹರ್ಷಿ ಆತನನ್ನು ಪರಿವಾರ ಸಮೇಶನಾಗಿ 
ಆ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೂಳ್ಳು ತ್ತಾನೆ. ಮೃಷ್ಟಾನ ಭೋ ಜನದಿಂದ 

ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ತಣಸುತ್ತಾ ಸ್ಸ ತು ಇರುವ ಸ ಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅನರನ್ನು 

ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. 



ರಿಲೆ. 

ರಾಮನು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಸ ಲವನ A ಸ ಕಂಡ ಭರತನು ಸಂತೋಸಿತ 

ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ರಾಮಪಾದದ ಮೇಲೆ ಬಿಮ್ಮು ಹೊರಳಾಡುತ್ತಾ ನೆ. 

ನಾದದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಭರತನನ್ನು ಒಡಿದೆತ್ತಿ ತಕ್ಕವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನನ್ನು 

ಸಮಾಧಾನಖಡಿಸುತ್ತಾ ನೆ 
ತನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಕಂಡ ಕೌಸಲ್ಯೆ ಕೈಕೇಯಿ 

ಸುಮಿತ್ರೆ ನೊದಲಾದವರಿಗೆಲ್ಲ ರಾಮ ನಮಸ್ಸೆರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರ 
ಆಶೀ- 

ರಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ: ದಶರಥನು ಮರಣಹೊಂದಿದ. ವಾರ್ತೆ ಜ್ರೇಲಿ 

ದುಃಖಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ವಸಿಷ್ಮನು ರಾಮನನ್ನು ಆತನ ( ದಶರಥನ ) 

ಪೂರ್ನಾಪೆರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾ, ನದ 

ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಹೇಳುತ್ತಾರೆ- ರಾಮ ನಿತೃವಿಗೆ ತಿಲಾಂಜಲಿಯೀಯು
ತ್ತಾನೆ. 

ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾ ನಮುಗಿಸಿ ಸರ್ಣಶಾಲೆಗೆ ಬಂದನಂತರ ಭರಶ ರಾಮನಲ್ಲಿ 

ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತೆ... ಪಟ್ಟಿ ಬರಿಯನದು. ಕಾರಣ ನೀನು ರಾಜ್ಯದ ಧುರ 

ವಹಿಸಿಕೋ ಎಂದು. ರಾಮು ಅದಕ್ಕೊನ್ಸದೇ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರುಷ ದಂಡ 

ಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ತಾಸು ಬರುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ತತಕ ರಾಜ್ಯ ನಿನ್ನದು. 

ನಾತು ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಖಣರಲಾಕಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಭರತ ಹಟ ಹಿಡಿದು 

ತಾನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುಕ್ತೇನೆನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ವಸಿಷ್ಠನು ಬಂದು 

ರಾಮಕಾರ್ಯದ ಷಯ ಭರತನಿಗೆ ತಿಳುಹಿ ರಾವಣನ ವಥೆಗೋಸ್ಟರ-' 

ವಾಗಿಯೇ ರಾಮ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ 

ರಾನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ಎಂದು ಮನನರಿಕೆ ಮಾಡಿ 

ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಪಿತ ಖಿಷಯ ತಿಳಿದ 

ಭರತನು “ ಶ್ರೀರಾಮ ಪರಮಾತ್ಮ? ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾಶೆ. 

| ರಾಮ ಬರಲಾರ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಭರತನು ಆತನ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು 

ಕೀಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿತ್ತಾ 
| ನಿನ್ನ ಕಂಡಂತನಂದಿನವು ಸಂ | ಪನ್ನ ಪಾದುಳೆಯಿದನು ಪೂಜಿಸಂ' 

ತನ ವಹ ಸೇೀವೆಯಂನು ಮಾಡಂತೆ ರಾಜ ಕೃತ್ಯವನು | 

ಧನ್ಮನಾಗಿಹೆ ನೀ ಬಹನ್ನಗ | ವನ್ಮಪರಿಯದೆ ನಿನ್ನ ಚರಣದ | 

ಸನಿ ಧಿಯಲಿದ್ದಂತೆ ಕಾಲವ ಕಳಿನೆ ನಾನೆಂದ 
|| ೨-೧೯ Il ಸ 

£2 



ಎಕ್ಕೆ 

ಶೀಗೆ ಹೇಳಿ ತನ್ನೆ ಮುಕೆದಿಜಿ ಯಂತೆ ರಾಮನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. 

ಕೈಕೆಯೂ ಬಂದು ತನ್ನೆ ತಪ ರನ್ನು ಹೇಳಿ, ತನ್ನ ನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂದು 

| ರಾಮನ ನನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಸೆ. ಹ ಆತನ ಸು ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. 

ಕಷ್ಟ ನೀ ಸಂಸಾರನಿದರೊಳು | ಕಷ್ಟ ಫೀ ಕಸುಪರ್ಮುವೆಲ್ಲಿಯೆಂ | 

ಕಷ್ಟ ಫೀ ಪುತ್ರಾ ದಿಯೊಳಗಣ ಸ್ಪೇಹನಂಯ ಪಾಶ 11 

ಕನ್ನ: ನರಹರಿ ಇನ್ನ ಜನದ | “ಷ್ಟ ರಧ್ಯಾ ನಾಖ್ಶ ಸಾಶದಿ. | 

ಕಷ್ಟ ತನ್ನ ಯಂ ಕ ಹೊಳ್ಳೆ ನಂಯೆಂದಳಿಂದಂವಂಂಖ 1 ೧೩ ೧೯1 

ರಾಮ ಕೈಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಸಡಿಸುವನು. ಭರತನು ರಾಮನ 

ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. 

ನಂದಿಗ್ರಾ ಮದಲ್ಲಿ ರಾಮಪಾದುಕೆಯನ್ನು ಸ್ಸಾ ನಿಸಿ I re 

ವೇಷ ಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ರಾಜ್ಯಕಾರಭೂರ ನಜೆಸುತ್ತ ಇರುತ್ತಾ ನೆ. 

ಇತ್ತ. ರಾಮನು ಸೀತಾಲಕ್ಷ ಟೌರೊಡನೆ ಚಿತ್ರ ಕೂಟದಿಂದ ದಂಡ 

ಕಾವಕದಲ್ಲಿಯ ಅತಿ, ್ರಮುನಿಯಾಶ್ರಮತ್ತೆ ಬರುತಾ ಫೆ. ಆವರು ಖುಷಿಯ 

ಉಪಚಾರದಿಂದ ಸಂತೋಷಿತರಾಗುತ್ತಾ ರೆ. ಅತ್ರಿ ಮುನಿಯ ಹೆಂಡತಿ ನಮಸ್ಕ 

ರಿಸಿದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಶಕೆ ಸಿ ಉಪಚರಿಸಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೆ ರೀತಿ ಹೆರಸುತ್ತಾಳೆ. 

ದಂಡದಂತೆರಗಿದ್ದ ಸೀತೆಯ | ಕಂಡು ds ತಕ್ಕಿ ಬ್ಬ | 

ಕೊಂಡಂ ಬಾ ಜಾರೆನ್ಸ ವಂಗಳೇ ಸೀತೆ ಬಾ ಯೆನುತ 1 

' ಹುಂಂಡಿತಾ ಸೆ ನ್ರೀಮೆದಲಿ ದಿವ್ಮ ಹು ಕುಂಡಲದ್ರ ಯನನ್ನುು ಕೊಟ್ಟಿ ಳ | 

ಖಂಡ ಸರತ ವಿಶ್ವ ಕರ್ಮ" ಸುಕೌಶಕೋತ್ತ ರಷ i ೩೩ ೨೧೯ || 

ಭಕ್ತಿ ಯಿಂದ ದುಕೂಲವೆರಡನಂ | ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟ ಳು ಮಾಸದಿದ್ದುದ | 

ನುತ್ತಮೆಗೆ ದಿನ್ಕಾಂಗರಾಗಾಶ್ಷತವ ದಿನ್ನವನು. 

ಹತ್ತಿರಲಿ ಫಿಡಜೆಂದಂ ಶೋಭಾ 1 ಯಂಕ ವನಂ ಕೆಮಲಾಲಯೆಗೆ ಪತಿ | 

ಭಕ್ತಿಯಿಂ ಬಾಳ್ ಸಂಖದಿ ಪಾತಿವ್ರ ಶೃ ಲ್ಲೆ ನುತ lav orl 

ಆ ದಿನ ಅತ್ರಿ ಖುಷಿಯ ಆಶ್ರ ಮದೆಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ 

ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬಿ ಅಯೋಧ್ಯ್ಯಾಕಾಂಡ. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಡೆ. 



“೦೧೯ 

ಕವಿಯು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಆಧಾ ತ್ಮ ರಾಮಾಯಣನನ್ನೇ ಇಲ್ಲೂ ಅನ 

ಸರಿಸಿದ್ದಾ ನೆ. ಕಾರಣ ಸಂಸ್ಕತ ಶ್ಲೊ ಕಗಳನ್ನು ಈ ಕಾಂಡದ ನಿಷಯವಾ 

ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃೃಶದಲ್ಲ "'ಓಂಭತ್ತು ಸರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯನನ: 

ಕ ಗಡದಲ್ಲಿ ಹೆನ್ನೊ ೦ದು ಸಂಧಿಗಳ ಛಲ್ಲಿ ನಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. 

ಮೊದಲನೆಯ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಓ ಶ್ಲೊ (ಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವನ 

ವಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಆರು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದ ನೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಂದಿ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿ ನಿವರಣೆ ನೀಡಿ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ (ಮೆರಗು) ಸೊಬಗನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾ 

ಕಾವೈದಲ್ಲ ಇ ಇತರ ವರ್ಣ ನೆಗಿಂತ ಸಢ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದ ಕಡೆಗೆ ಣಃ 

ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ವಿವರಣೆ ನೀಡುವದನಲ್ಲಿ ಕನಿ ಯಶಸ್ಸಿ ಯಾಗಿದ್ದಾ ನೆ. 

ಸಂಸ್ಕೃತ ನ ತ ಸವಾ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು ಬೇಕ 

ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಕ 

ರುಚಿಸುವಂತೆ ಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಳಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ನಿಸ 

ವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಶಕ್ಕವಾಗುವದೋ ಅಲ್ಲೆ ಲ್ಸ ಅದರ ನಿವರವೇ ತುಂ 

ದೇವರ ಮಹತಿಯ ವರ್ಣನೆಯಿದೆ. ಸರಮಾತ್ಮನ ಅನತಾರಡೆ ನಿನೇಚನೆಯ 

ಈ ವಿಷಯೆದಲ್ಲಿ ಸಂಸ ಎ ರುವ ವಿಷಯ ವಿನರಣೆಗಿಂತ ಇದರಲ್ಲಿ 

ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ ವಿಸಾ ಹ ಸುಲಭವಾಗಿಯೂ ಕಿಳಿಯುವಂತೆ 

ತ ವಿನ ವರಣೆಯ ಕ್ರಮ : 

ಸ ಕಥತಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸೆಗಳಿವೆ, ಕಥೆ 

ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಿದೆ. . ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೀ 

ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯ ಯತ್ನಿ ಸೋಜ, 

ಇಲ್ಲೀಕಿ ಜ್ ಕಥನ ಸ್ಪ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಆಅ; 

ವರ್ಣನೆ: ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅದಿ « ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾವ: 

ಹಾಗಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ? ಕ ವಿಷಯಗಳ ನಾಧೆಯಂನ ಕ ಕೂಡಿದ. 



ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಾರಂಭೆದಲ್ಲಿ ಬ್ರ ಹ್ಮನು ವಾಲ್ಮಿ ಕಿಗೆ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ ಹೇಳುತ 

ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ರಾ ಮಕಕೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ನಿಷಯವನ್ನು ರಾಮ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇ ದನ್ನು ಈಶ್ವರನು 

ಪಾರ್ವತಿಗೆ ತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ವಾಲಿ ತೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಶುವಿನಂತೆ 

ಜನಿಸುತ ಜೆ ಬಾಲಲೀಲೆ ಎಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿ₹ ಶುವಿನಂತೆ ಜನಿಸಿದ ಹ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪ 

ವನು, ತೋರಿಸಿ ಶಾನು ಜನ್ಮವೆತ್ತಿದ A ತಿಳಿಸುತ್ತಾೆ. ನಂತರ 

ಮಾನವ ಶಿಶುನಿನಂತೆ ವರ್ತನೆ. 

ವಾಲಿ (ಕಿ ರಾವಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಸರಮಾತ್ಮಸ ರೂಪ. ಆತನ 

ಅವತಾರ ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಹಾರಕ ಇ್ನಗಿಯೇ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿ ದ್ದಾ ಎನ್ನು ವದು 

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತ ದೆ. ಆದರೆ ಅಧಾ ತ್ಮ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಪಾ ರಂಭ 

ದಲ್ಲ್ಲೆ ರಾಮ ನರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರ, ರಾಕ್ಷಸರ: ಸಂಶಾಶಕ್ಕಾಗಿ 

ಜನಿಸಿದ್ದಾ ನೆ: ಮುಂಜಿ ರಾವಣಾದಿಗಳೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ನೆ. ಇತಾದಿ, 

ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬುದನ್ನು ನರ ಮನಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ 

ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಸಿಗಳೊಡನೆ ರಾಮನನ್ನು ತಛqುಹಿಸುವಾಗೆ 

ರಾಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆ ಅವತಾರ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ದಶರಥನಿಗೆ ವಸಿಷ್ಠ ರು 

ತಿಳಿಸ ತ್ತಾರೆ. Ne ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. 

ಗುಪನಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತಿ ಭ್ ವಿಷಯದ ac ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ರಾಮ 

ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಮಾ ಜು ತಿಳಿದು ಆಶನ ಸ್ಲೋತ್ರ ಮಾಡುವಿಕೆ. 

ಇವೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾಲಿ ತೆ ರಾಮಾಯ 

ಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ 



೬೮ ರಿ... 

ಆಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ತಾನು ಜೋತಿಷ್ಯರಿಂದ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ 

ಬಂದಣ ಯಾವ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಸೀತೆ ಬಿಟ್ಟು ಆರಣ್ಯ 

ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಷಯ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತ 

ಆದರೆ ನಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲ. 

ಕ್ಸ 
ಲೆ 

ದೆ. 

ಇದರಂತೆ ಭರದ್ಯ್ವಾಜಾಶ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಟ ರಾಮನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ 

`ುಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ತನ್ನ ಪೂರ್ವವೃತ್ತಾ ಲತ 

ವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಭಾಗವೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿದ್ದೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ 

ರಾವತಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. 
ಹಿ 

ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ 

ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವಕೊಟ್ಟು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆಯರು ಸರಮಾತ್ಮನ 

ಆವಶಾರ, ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಭೂಭಾರ ಹರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನುಷ 

ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕವಿಯು ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಮಾತುಗಳನ್ನೂ 

ಆಡುನುಡಿಗಳನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ಬರುವಂತೆ 

ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 

೧) ಆರನೈ ದುಃಸಂಗ ಕೆಡಿಸದು 4 

೨. ನಾರಿಯರಿಗಿಚ್ಛೆ ತನ ಕೊಟ್ಟ ಡದಾರನಾದರು ಕಡಿಸುಗು 

೨) ಕ್ರೂರೆಯಲಿ ನಯವುಂಟಿ 

೪) ತಪ್ತ ಲೋಹೆದ ಮೇಲೆಕೆದ ಜಲಬಿಂದುನಿನ ಪರಿ. 

೫) ಸಿರಿ ಬಂದಡದು ನೆಳೆಲಂತೆ 

೬) ಮೆಚ್ಚೆ ದಾತಗೆ ಮಸಣ ಲೇಸು 

೭) ಹುಣ್ಣಲುಪ್ಸನು ತೋಕಿದಂತೆ 

೮) ಹಳೆಯ ವಸ್ತ್ರವ ನರರು ಹೆರಿದಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸನಶ್ರನನು ; 

ಹೊಕಿನಂತೆ . ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಹ 



ಲತ 

ಕಾವ್ಯ ದೆಲ್ಲಿ ಆಡುನುಡಿಗೆಳೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಂದಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆ 
ಗಾಗಿ ಬ . ಆರುವೆಯ, ಸಡಬಡ ಇತ್ಯಾದಿ 

ಹೀಗೆ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಲಿಯಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯನನ್ನು ವಿವರಿಸುವಲ್ಲಿ 
ಅಧ್ಯಾ ತ್ಮ ಸಾ ಇತ್ರ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. 

ಅಧಾತ್ಮ ರಾಮಾಂತೇಣವ ಇತೆರೆ ಕೃತಿಗಳು 

ನಾನು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾ. 
ಯಣನನ್ನೂ ವಾಲಿ ಕೆ ರಾಮಾಯಣವನ್ನೂ ಅನಲೋಕಿಸಬೇಕಾಯಿತು, 
ನನಗೆ ದೊರೆತ ಆಧ್ಯಾ ತ್ಮ ರಾಮಾಯಣದ ಕೃ ತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇನೆ. 

ದಿ) ಅಧ್ಯಾತ್ಮರಾಮಾಯಣ (ಸಂಸ್ಕೃತ) ಗೀತಾ ಪ್ರಸ್,  ಗೋರಖಪುರ 
ಹ್ 'ಧ್ಯಾತ ಸ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಓಬೀಕಾಸಹಿತ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

೨) ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶೆ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಇವರು ಸಂಸ್ಕೃತ 
ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೊ (ಕ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ 
ಅರ್ಥ ಸಮೇತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಪಡಿಸಿರುತ್ತಾ ಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ 
ರಾಮಾಯಣ ಇಲ್ಲ. | 

೩) ಇದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಟ ಉತ್ತ ರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಸಿರ್ಸಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯ « ಕೊಳಗಿಬೀಸ ೨ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದ ತ್ರೀ 
ಶಿವಾನಂದ ಯತಿವರರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಣೊ (ಕ ಆದರ ಕೆಳಗೆ ಕನ್ನ ಡ 

ವಾರ್ಧಿಕ ಸಟ್ಟಿನಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಾತ್ಮರಾ ಮಾಯಣ 
ವನ್ನು ಉತ” ರ ಕಾಂಡ ಸಹಿತ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಪಡಿಸಿರು 
ತ್ತಾರೆ. ಮುದಿ ತವಾಗಿದೆ. 

೪) ಉತ್ಸ ರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಹೊನ್ನಾ ವರ ತಾಲೂಕಿನ ದಿ| ಶಂಭು ಶಾಸ್ತ್ರಿ 
pe ನಾಜಗಾರ ಇವರು ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ ಸರಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಮಾ 

| ಯಣನನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೃಬರಹದ ಪ್ರತಿ, ಮುದ್ರಿ ತವಾಗಿಲ್ಲ.. 

ಹೀಜೆ ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣದ ಕೃ ತಿಗಳು ಇನೆ. 



ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮಾಯಣದ ಕ್ಸ ತಿಗೆಳು 
ಇನ್ನು ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನ ಡ ಜಿಲ್ಲಿಯಲಿಯೇ ರಾ ೊಮಾಯಣವನ್ನು Ky 

ಶನಿಗಳು ನ್ಟ ಕಬು; Re ಲನ KR ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧೆ 
ನಡೆಸಿದಾಗ 4 ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳು ನ್ಟ ನದರಿಗೆ ಬಂದವು, ಅವನ್ನು 

ಅಲ್ಲಿ ಬಕೆಯುತಿ ಕ್ರಿದ್ದೇನೆ. 

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಸಮು ತನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. 
ತಿಣಿಕಿದನು ಫಣಿರಾಲ ರಾಮಾ | ಯಣದ ಕವಿಗಳ ಭಾರನಲಿ ತಿಂ | 

ಥಿಣಿಯ ರೆಘನಿನರ ಚರಿತದಲಿ ಕಾಲಿಡಲು ತೆರಹಿಲ್ಲ || 

ಪ್ರ ಕ್ಷೆ ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಮಾಡಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ರಾಮಾ. 
ಯಣದ. ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿಬ್ಲವೆನ್ನ ಬಹುದು. ಕಾಲರಾಯನ 
ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಿಗಿ ಯೋ ನಿನೋ ? ಉತ್ತ. ರ ಕನ್ನ ಡ ಜಿಲ್ಲೆಯೂ 

ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜೀಕಿ ಬೇಕಿ ಧಾಟಿಗಳಲ್ಲಿ, 

ಛಂದಸ್ಸು ಗಳಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೃ ಕತಿ ರಚಫೆಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಸ ನಾವು ಮನ- 

ಗಾಣಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನವರ. 

೧ ವರನ ವಿಠ್ಲ ಲ ರಾಮಾಯ ಣ: ಎ. ಕನಿಯನಿ. ಈ ಕೃತಿಗೆ "ಮಾಲಗಳಿ ಯ 

ವರದ ವಿಶ್ವ ಲ ಕರ್ತೃನೀಕೃ ತಿಗ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ರಾಮಾಯಣವನು 
ಭಾಮಿನೀ 'ಷಟ್ಟ ದಿಯಲ್ಲಿ ಬರದಿದ್ದಾ ನೆ. ಸಂಧ್ಯ ತಗಳಲ್ಲಿ "ವಾಲ್ಮೀಕಿ 
ಮನಿರಾಯ? ದ ಎಂಬ ಅಂಕಿತ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತಾ 2ನೆ. ಇದು ಕೌಸಲ್ಲಾ 
ನಿಮಾಹದಿಂದ ಪ್ರಾ ರಂಭವಾಗಿ ರಾಮ ಸಟ್ಟಾ ಭಿಸೇಕದಲ್ಲಿ ಕೂನೆಗೊಳ್ಳು, 

ತ್ರ ಹಿ. ಇದನ್ನೇ ಕಾರಂತರು ಬತ ತ್ತಲೇಶ್ವ ರ ಆ ಚಿತ ಕಲವು ಸಂಧಿಗಳೊಂ 
: ದಿಗೆ, ಕೆಲವು ಪವಗಳನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು 4 ಕಡಿಶ್ರಿಕ್ಟ ರಾಮಾಯಣ? ಎಂಬ. 
ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ ಫಕಟಿಸಿದ್ದಾ 3 

೨ ಬತ್ತಲೇಶ್ವರ ರಾಮಾಯಣ :- ಹೆರೀತಕೀಪುರದ ( ಪರೀಟ 

ಗೋಸೀನಾಥಕನಿಯ ಆರಾಧ ಧ್ರೃಷೇವರು. ರಾ ಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಐರಾವಣನೆ 
ಕಾಳಗ, ರುಂಡಜ್ಜೆ ರನನ ಕಾಳಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೂ ಸೆ ಸೇರಿಸಿದಾ ಗೆ 

ಇದನ್ನೂ ಅನನು ಜೇರಾವುಜೋ ರಾಮಾಯಣದಿಂದ ಸಂಗೃಹಿಸಿರಬೇಕು. 



ಎಲೆ... 

ಇನತ್ಟು ಭಾವಮಿಸೀಷಟ್ಟಿ ದಿಯಲಿಡೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ನಾಯಕ, ಬತ್ತಲೇಶ್ವರೆ 

ಎಲು ಅಂಕಿತ ಬಳಸಿ ಸಿದ್ಧಾ ನೆ. 

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ :- ಭಾಮಿನೀ ನಟ್ಟ ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ೬೦ ಸಂಧಿ 

ಗಳಿದ್ದು ೨೫೦೦ ಪದ್ಯ ಗಳಿನೆ. ಕಥಾಭಾಗವು ಸಂಕ್ಷಿಸ್ತವಾಗಿದ್ದು ಸಂದರ್ಭ 

ದೆೊಾರತಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ನಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 
ಈೆ ಘೂಭಾಗವಲ್ಲ ಭಂ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೈಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನ ದೆ, 

“ಆಶು " ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೃಸಿಂಹೆ ಎಂಬ ಅಂಕಿತ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.. 
ದನಾ ನೆ. ಭಾಷೆ "ಸರಳ ಸ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. 

ಡಷ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಉತರ ಕಾಂಡ ,.. ಭಾಮಿನೀ ಸಷಟ್ಟ ದೀ 

ಗ ಲಥ ಸಂಧಿ ೧೫ ಹಾಗೂ ಪದ ೬,521 ಇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾವಣಾದಿಗಳ 

ಕಡುಟ್ಟು, ಸೀತಾ ಜನನ, ವಾಲಿ ಸುಗ್ರಿ (ವ ಹೆನುಮ ಜಾಂಬವ 

ಮೊದಲಾದನರ ಜನಪದ ವಿಚಾರವಿದೆ. ತ್ “ಹ್ಞೆಶವ ಭದ್ರಾಕ್ಷರ” 

ಎಂಬ ಅಂಕಿತ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿಲ್ಲ. 

ಆಗುತ್ತರೆ ರಾಮಾಯಣ ;- ಇದನ್ನು “ವಿದಾ ಯೋಗಿ” ಎಂಬ ಕನಿ 

ವಚಿಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಾಂಗತ್ಯ ಛಂದಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿದೆ. ೪೮ ಸಂಧಿಗಳಿದ್ದು ೨೫೧೦ 

ತತದಗಳಿವೆ, ಕಾವ್ಯದ ಲಿ. Re ಸರಳ ಹಾಗೂ ಹೃದಯಂಗಮ 

ಮಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿಲ್ಲ. 

ದ್ವಿಪದಿ ರಾಮಾಯಣ :- ಇದರ ಕೆಲವು ತಾಳಗರಿಗಳು ಮಾತ್ರ 

| ದೊರಕಿವೆ. ಬಾಡದ ಸುಬ್ರಾಯ ಹೆಗಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದೆ 

| ಪದ ಗಳು ಎರೆಡು ಸಾಲಿನವು. ಕನಿಯ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ, 

ಅದರ ಒಂದು ಸದ್ಯ. 

ರಾಮನಾಜ್ಞೆ ಜೆ ಹನುಮನಾಂತು ನಿಜಶಿರದೆ | 

ಭೂಮಿಜೆಯ-ನರಸಲೈ ಸೋದನವಸರದೆ | 

ಗೋಕರ್ಣ ಪುರಾಣ :.- ಇದನ್ನು ಬರೆದವನು. ನಿರ್ವಾಣ ನಾಯಕ 

_ ಆಥವಾ ಬತ ಶ್ರಲೇಶ್ವರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ೩೯ ರಿಂದ ಇಲ ರ ವಕೆಗಿನನು 



೧೦ 

(೧ 

ಎಲ್ಲಿ 

ಆಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಪೂರ್ಣ ಕಥೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಕತ್ತು ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ 
೧೧ 

೬ 

ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲ ಮೂಲಕಾಸುರನ ಕಾಳಗವೂ ಇದೆ. 

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ | ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇರುವ 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಜವನ್ನು ಸಿರಸಿಯ ಕೊಳಗೀಬೀಸದ ಸಾಧು- 

ಗಳಾದ ಫ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಯೆತಿವರರು ವಾರ್ಧಿಕ ಸಟ್ಟಿದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ 

ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದ ಮಾರುತಿಯನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸಿ ಪ್ರ ಕತಿ ರಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಸಂಸ್ಕ ತ ಮೂಲ. ವಾರ್ಧಿಕ ಸಟ್ಕಿದಿ ಅನುವಾದ ಇವೆರಡೂ ಇವೆ. 

ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಸರಳ ಸುಲಭ ಕಲಿಯಲ್ಲ 

ಕಾವ್ಯದ ರಚನೆಯಿದೆ. | ೨. 

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ :- ಇದನ್ನು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾವರ 

ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಗಾರ ಗ್ರಾಮೆದನರಾದ ದಿ| ಶಂಭುಶಾಸ್ತಿ ನಾಜಗಾರ 

ಇವರು ರಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುದ್ರಿತವಾಗಿ್ಲ. 

ಪುಟ್ಟ ರಾಮಾಯಣ :- ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗಾಗಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕ 

ಗ್ರಂಥ. ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಸುಂದರ ಸರಳ ಕೈಲಿಯಥ್ಲಿ 

ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಸ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ 

ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ವೈಸ, ಹೆಗಡೆ ಬಾಡ ಇಲ್ಲವೇ ಕೆ. 

ರಾ. ಪ. ಭಟ್ಟ ಬಾಡ ಇವರು ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಎಂಬ ನೆನಪು. 

ಕನ್ನಡ ದ್ವಿಪದಿ ರಾಮಾಯಣ : ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು 

ಕನ್ನಡದ ದ್ವಿಪದಿ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂಡಿಯ 

ಗ್ರಾಮದ ದಿರಘುನಾಥ ಶೇಣಿ ಎಂಬವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಬರಹೆದ 

ಉದ್ದ್ರಂಥ. ರಾಮಾಯಣ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಡ್ರಿತ-- 

ವಾಗಿಲ್ಲ, | | 

ಪ್ರಾಕೃತ ರಾಮಾಯೆಣ :- ಸದ್ಯ ಜೊರಕಿದ ತಾಳೆಗರಿ ಗ್ರಂಥ. 

ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳದೀಪುರ ಅಗ್ರಹಾರದ ಸಭಾಹಿತೆರಲ್ಲಿ 

ದೊರಿತಿದಿ. ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನು ಅವಲೋ(ಕಸಿಲ್ಲ. ಅವಲೋೊಕನೆಗಾಗಿ ಇದೆ. 



ಲಕಿ... 

fe, ೧೩ ತುಲಸೀದಾಸ ರಾಮಾಯಣ ಭಿ ಇದನ್ನು ದಿ] ಮದ್ದು ಣಿ ಶಂಭು 

ಟ್ಟ ಎಂಬವರು ಬಕಿದಿದ್ದಾರೆ. ತುಲಸೀದಾಸ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು 

ನ್ನಡ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಎಮ್. ಎಜಿ. ಆದವರು 

ಬರೋಡಾ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಸ- 

ರಾಗಿದ್ದರು, ಇವರ ಊರು ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮದ್ದು ಣಿ ಎಂಬ 

ಗ್ರಾಮ, 

ck “ಜಿ 

೧೪ ಹೆನುಮದ್ರಾಮಾಯಣ :. ಈಗೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಭಟಕಳ ತಾಲೂಕಿನ 

ಹಾಡುವಳ್ಳಿ ಸೆ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಲ್ಲಾ ತ Ro ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ನ. ಹಾಡು. 

ವಳ್ಳಿಗೆ ಸಗೀತಪ್ರೆರ ಎ 'ಅಭಿಧಾನವಿತ್ತು. ಈಗ ಇದು ಹುಳುಬಿದ್ದ 

 ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಕಳವಾಗಿತ್ತು. 

ಇದಲ್ಲದೇ ರಾಮಚರಿತೆಗೆ ಸೆ ಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ ತೆ ರಾಮನಿಗೆ ಆಧ್ಯ ಕ್ಮ 
ವಿಷಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿರುನ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಡೆ 

೧೫ ವಾಸಿ ಚರಿತೆ ಎ ಕನಿ ಇದನ್ನು ಗುರು ನಾರಾಯಣನೆ ವರದಿಂದ 

ರಚಿಸಿದೆ. ಎಂದಿದ್ದಾ ನೆ, ತನ್ನೆ ದಿವ ಗುರುಗಳಾದ ಆರಾಧ್ಯ €ಂದ್ರ ರನ್ನು 

ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಬಂಗ ದಲ್ಲಿದೆ. ೩೩ ಸಂಧಿಗಳಿದು ೧೪೦೧ 

| ಪದ್ಯಗಳಿನೆ. 

೧೬ ಯೊಸಿಗವಾಸಿಷ್ಠ :- ಭಾಮಿನಿ ಷಟ ದಿಯೆಲ್ಲಿದೆ. ೫೧ ಸಂಧಿಗಳಿದ್ದು 

೨೭೮೪ ಹ ಪದ್ಯಗಳಿವೆ. RO ಎಂಬ ಅಂಕಿತ ಬಳಸಿದ್ದಾ ವೆ. 

ವೇದಾಂತದ ಸಾರಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಗ ಎಂಥ. 

೧೭ ಜಾ ವಾಸಿಷ್ಠ 1. ಇದನು ಸಿದ್ಧ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಎಂಬ ಕನಿ ಭಾಮಿನೀ 

| ನಟ್ಟ ದಿಯಲ್ಲಿ ರಚೆಸಿದ್ದಾ ತ ೯ ಸೆಂಧಿಗಳಿದ್ದು ೩೬೨ ಪದ್ಯ ಗಳಿವೆ, 

ಹರತಕೀಪ್ರರರ: (ಹೆರೀಟಿ) ಗೋಸೀನಾಥನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾನ್ಯನನ್ನು 

ರಚಿಸಿದ್ದಾ ನೆ. ಶ್ರೀಠಾಮಚಂದ್ರ ನಿಗೆ ಚ ತಿಳಿಸುವ 

ಗ್ರಂಥ. ಸ್ಯ 



ಎಲಲ್ಲ 

ಇದಲ್ಲದೇ ಹೆಲವಾರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೃತಿಗಳೂ ಇನೆ. ಕೆರೆಮನೆ 

ಮಹಾಬಲ ಹೆಗೆಡೆಯವರು ಕೆಲವದ ರ ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ರಾವಣೋದ್ಭವ, ಶತಮುಖ ರಾಮಾಯಣ, KA 

ಭಿಸೇಕ್ ಪಂಚವಟಿ, ಅಂಗದ ಸಂಧಾನ್ಕ ವಾಲಿಸುಗ್ರೀೇವರ ಕ 

ಐರಾವಣ ಮೈ ರಾನಣರ ಕಾಳಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜು ಜು ಇತ್ಯಾದಿ 

ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ವೆಂಕಪ್ಪ ಹೆಗಡೆ ಜಾನಕ್ಕೆ ಇವರು ಸಂಪೂರ್ಣ 

ರಾಮಾಯಣನನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಂತೆ ಶ್ರೀ ಎಂ ಎ. 

ಹೆಗಡೆ. ದಂಟತಲ್ ಇವರು ಸೀತಾನಿಯೋಗವನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ 

ರಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ' 

| 

ಗಳೂ ಕೂಡ ಇವೆ ಡಾ| ಎಲ್. ಆರ್. ಹೆಗಡೆಯವರು " ಜಾನಪದ 

ರಾಮಾಯಣ ೫ ಎಂಬ ಗ ಂಥವನ್ನು ಪ್ರ ಕಟಸಿದಾ ರೆ. ಹಲವಾರು ಕವ್ಣ 

ಯಿತ್ರಿ ಯರೂ ರಾಮಕಕೆಯ್ದ ಚಡ ರೊಪದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ, 

ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಮಚೆಂದ್ರನೆನ್ನು ಕುರಿತು ಎಷ್ಟೋ ಜನಪದ ಕಥೆೆ- 

ಫೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜೈನ ಕವಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪ ಟ್ರ ಜಿ ನ ರಾಮಾಯಣವೂ 

ಇ ಅಭಿನನ ಪಂಪನಿಂದೆ ರಚಿತವಾದ ಸಂಪ 'ರಾಮಾಯಣನು ಭಲಾ ತಕ 

ಪುರದ (ಗೇಲಸೊಪ್ಸೆ ಥೆ) ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಸಾಳೃತವಿ 

ಕಸ ರಕನ್ನಡ ಚಿತ ಯವ) ಯಿಂದ ಕಟಾ ರಾಮಾಯಣವೂ 

ಕೂಡ ಇನೆ. 

ಇನ್ನೂ ಎಸ್ಟೋ ಕೃತಿಗಳು ಕ ಕಾಲರಾಯನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿವೆಯೋ 

ಏನೋ | ಟ್ರ ಭೂರಳಿದಾಗಲೇ ಅವುಗಳ ಪರಿಚಯ ಸಾಧ್ಯ. 

ಕೊನೆಯದಾಗಿ. ಹೆಳ ಬೇಕಾದರೆ ಇದರ ಸದ್ಯ ಗಳಲ್ಲ ಸರಳ 

ಸುಲಭ pro ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ isd ತತ ವನ್ನು ವೇದಾಂತದ" ವಿಚಾರವನ್ನು 

ಸರಳೆ ಸುಲಭ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ "ಜನರಿಗೂ ಸಂಸಾರಸ ರಿಗೂ 

ಮನದ! ಬ್ಬಾ ಗುವಂತಿ ನಿವರಿಸಲ್ಪ ಟ್ರ ದೆ, ಎ ಎ ಜನಜೀವನದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು 



ಎರಿ 

ವಾಂಸಾರಿಕ ಜೀನನದ ವಿವರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನ ಮಾಯೆ 
ಗಾಧವಾಗಿದೆ ಅರ್ಥಪೂ ರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಎಂಬುದನು ಜನರಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಸುತ್ತಾಕೆ ನೆ. 
ಅಸಾರೇೇ ಖಲು ಸಂಸಾನೇ ಕಿಮಮೃ ತಮಯಃ ಕಿಮು ವಿಷಮಯ" ನಿಂದು 

ತಿಳಿಯರಿವಂತೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿರುತಾ ನೆ. ಅಂತೂ ಈ ರಾಮಾಯಣ ಸರಳ 

ಸುಂದರ ರಸವತ್ತಾದ ಕಾವ್ಯ ಹ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಬ 

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೇಕೋಡಿಯೆ ದಿ| ನೆಂಕಪ್ಪಾ 
ಪರಮಯ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಸೆಯಿತು, ಆವರ ಸಹೋದರರಾದ 
ಧಾರೇಶ್ವರದ್ಲಿರುವ ಚಿದಂಬರ ಹೆಗಡೆಯವರು ನೆಂಸಪ್ಪ ಹೆಗಡೆಯವರ 

ಮಗನಾದ ಹರಮಯ್ಯ ಹೆಗಡೆಯಿ:ಂದ Seige ಆಲ್ಲಿಂದ ತಂದ 
ಐದಾರು ತಾಳಗರಿ ಗ್ಗ ಗಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಉತ್ತರ ರಾಮಾಯಣ 

ಸಹಿತವಾಗಿರುವ ಗ್ರಂಥ ದು 

ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲೂ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಸಂಶೋಧನ 

ಸಂಸ್ಕ ಲಿ. R.}) ಧಾರವಾಡ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ 

ಮೈಸೂರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 

ಬೆಂಗಳೂರು ' ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೊರು ಮೊದಲಾದ 

ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ 

ಒಂದೆ! ಬಂದು ಪ್ರತಿಯಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥ ಸಿದ್ಧ ಸಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪುಗಳು 

ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದುದರಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟ ಮಾಗಲಿಲ್ಲ. 

ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಮಾದ ಮಟ್ಟ ನ ಪೂರ್ಣ 

ಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಧ ನಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಿ ರುತೆ ತೀನಿ. ಇನ್ನೊ ಂದು 

ಪ್ರತಿ bp; ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ ಸನದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು 

ಬರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು. ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ ಫ್ರೀ ಪರಮಯ್ಯ 

ಹೆಗಡೆಯವರಿಗೆ ನನ್ನೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. 



ಈ ಬ್ರತ್ತಕನನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಸೊರಲು ಶ್ರೀ ಜಿಟಿಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ 

ರಿಗೆ ತೋರಿ. ಆಡರೇ )ಿಯ ೫-೬ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಗಳ ಳನ್ನು ಅವರು ಓದಿಸಿ 

ಫೀಲಿದರು. ಪಃ ಕ ) ಸರಸವಾದ ಸುಂದರ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣೆಯಲ್ಲಟ್ಟಿದೆ 

ಆಧ್ಯಾ ತ್ರಿ ಸ್ಟ ವಿಷೆಯನೆಂನ
್ಸ ತೂ ಅತ್ಯಂತ ಸ ಸುಲಭ ಪದ್ಯ ಗಳಲ್ಲ 1೩...

 

ನಷ ಶ್ಯಪ್ರಾಯನ್ಟಿ ರು, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮ ದ್ರಣವಾಗಲೇಬೇಕಾದ 

ಗ್ರಂಥ ಮುದ್ರಿ ನು ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಫಲ 

ಹೆಗೆ ಸ ಜು
ತ್ಮಿ ದವೆ.

 

ಈ ಪ್ರುಸ ಸಕದ ಮುದ್ರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ಬೇವ. 

ಸಾಸ ಇಂ ,೦೦೦| ರೂ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾ ಕಿ ಈ ಹಿಂದಿನ 

ಕಲವು ಪ್ರಕಟಿನೆಗಳ ಇಗೂ ಧನಸಹಾಯ 
ಮಾಡಿದ್ಬಾ ಥ್ರ, ಅವರೆ ಪ್ಫೋತ್

ಸಾ ತಾ,ಹೆನೇ 

ಪುಸ್ತ ಕಡ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾ “ಗಲ ರದು, ಗ ನನ್ನ 

ಅನಂತ ಕ ತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇದಲ್ಲದೇ ಸಿಸಿ ಯು ಸೋಟಿಗಾರ್ಸೆ ನೊಸ್ಕಾಟಿಯ 

ಬರ ತ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾಡ ಹೆಗಡೆ ಕಡನೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಡಿ. ಡಿ. 

ಮಿತ ಇವು ನನ್ನ ಈ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮೆಚ್ಚ ಸಂತೋಷಿಸಿ 

ಕ್ಯ ಸೊಸ್ಯಾ ಟಿಯ ನತಿಯಿ: ದ ಮುದ ಕ್ಕಾಗಿ ರೂ "ಂ೦೦/-ನನ್ನೆ 

ಉದಾರ ನೀವಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾ ಬಸಿರುತ್ಮಾರೆ. ಶ್ರಿ! ತ್ರೀಷಾದ 

ದಿ ಕ ಸಡನೆಯವರಿಗೂ ಶ್ರೀಡಿ. ಡಿ. ನಿಶ್ಚಾಮಿತ್ರ "ಹಾಗೂ ಸೊಸ್ಳಾಟಿಯ 

ದಸ್ಯರೆ ರಿಗೂ ನನ್ನ ಆ ಅನಂತ ಕ ದ 
ಇದಲ್ಲದೇ ನನ್ನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು 

ನ ಹಾಗೂ ತಾಳಗರಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು | ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪು ಪ್ರಕಟಸುತ್ತಿ ರುವ 

ರ್ಯ ಮಾಡುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಸ ಸಿತೊಂಡು ಶ್ರೀ ಶಿವಾ 1೫0೬ "ತಿಗಣೆ 

Wh 1) ಕುಮಟಾ ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹರೂಸವಾಗಿ ರೂ. 

೨೫೧೬೦೦ ನ್ನು ಉದಾರ ದೇಣಿಗೆ ಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾ ಕೆ, ಇ
ವರಿಗೂ 

| ನನ್ನ ಆನಂತೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ತ್ರೆಗಳು. 

ಖಲ 

ಲೆ 

ಸ 

AN 

{lL 4 

ತೆ 

ಈ ಧಿ 

ಸ 

Als 

i A ಪುಸ್ತ ಕದ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚೆ ಸುಕ ॥ ಫೋಟೋ... 

ದೇನ. ಆ ಪೋಟೋಗಳು ಚ ನೈಸ್ ಗೋರಖಪುರದಲ್ಲಿ 

ಮುದಿ we ರಾಮಾಯಣದೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವುಗಳಾಗಿವೆ- 
ಸಿ ಟು (> 2b ಮ ರ 



ಆಗಿ 

ಗೀತಾ ಫೆ ಸ್ಸಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳ ು ಹಾಗೂ ಕೃತಜ್ಞ ತೆಗೆ: 
ನ A ಗ 

ನು ಪ್ರಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಶಕೂಳೆನರಸೀಪುರ ಇ 

ರಾಮಾಯಣದೊಳಗಿಂದಲೂ ಪೋಟೋಗಳನ್ನು. ಉಪಯೋಗಿಸಲ ಇಗಿತೆ 

ಅವು ನ a ವರಿಗೂ ನ ನನ್ನಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು 

ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕ್ರ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನೂ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು 

ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಶ್ರೀ 

ಎಚ್, ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬನರಸಿಂಸ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಉದಾರ ಮನೆದಿಂದೆ ಹಾಗೂ 

ಉತ್ಸಾಹ ಕದಿಂದ ಮುನಡಿಯನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆವರಿಗೆ ನನ್ನ 

ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸ್ಲಲೇಬೇಕು. 

ಈ ರಾಮಾಯಣವು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಇದನ್ನು 

ಭಾಗಫಾಗನಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಬೇಕಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಈಗ ಬಾಲಕಾಂಡ 

ಆಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡಗಳಿಂದೆ ಕಾಡಿದ ಈ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು Cy 

ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಂತಹೆಂತೆನಾಗಿ ಉಳಿದೆ. ಭಾಗಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸುವ 

ಹೆಂಬಲನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನೆ. 

ಪ್ರಕಟನೆಯ ಭಾರಹೊತ್ತ “ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ಗ್ರಂಥಪ್ರಕಾಶನ 

ಹೆಗಡೆ” ಇವರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಬಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿ. 

ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಹೆಗಡೆ ಇದರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ 

ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞ ತೆಗಳು. 

ಓದುಗರಾದ. ತಾವು ಶು ಹಿಂದಿನ ಕ ಗತಿಗಳನ್ನು ಆದರದಿಂದ ಕೊಂಡು 

ಪ್ರೋತ್ಸಾ ಬಸಿದಂತೆ ಈ ಸುಂದರ ಬೃ ಚ ಕಾವ್ಯ ವೆನಿಸಿದ ಈ ಪುರಾಣ. 

ನತು ಸೆ ಟಟ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಜೀತದ ನನ್ನನ್ನು ಕೃತಾರ್ಥ 

ನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ, ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ 



ಎದದ. 

ಇದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಗಳ ಹ ಪ್ರಕಟನೆಗೆ ಉದಾರ ಹೆಸ್ತೆ ದಿಂದ ಧನಸಹಾಯ 

ಬಂಡ್ರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾ ಹಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪಃ ಸವಿನಯ ಮಾತನ್ನು 

ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತೆ ತ್ತೇನೆ, 
ಫಿ 

ಭದ್ರ ಶುಭಂ ಮಂಗಳಂ” 

ಎನ್. ಕೆ. ಹೆಗಡೆ 

ಸಂಪಾದಕರು 

— ಕೆ 

ಮುನ್ನುಡಿ 

ಥೀ ಎಸ್. ಕೆ. ಹೆಗಡೆಯುನರು ತಾಳೆಗರಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಶೋಧ. 
ಕರಾಗಿ ಆನೇಕ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಈಗಾಗಳೆ' 

“ ಕರಾವಳಿ ಗ್ರಂಥಮಾಜೆ ” ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರು 

ಕೈ ಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ )ಕಟನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ " ಅಧ್ಯಾ ತ್ಮ 

ರಾಮಾಯಣ » ವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ದಲ್ಲಿ ತೊರನೆ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರ ಆಧಾ ಕ್ಕ ವಿಚಾರ ಸ್ರ ಧಾನೆ. 

ವಾದ ಬೇರೆಯ ಯಾವ ಕ ಇವೃ. ಕಾಸಾ ಉಹಲಬ FA 

ಕೆಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ- ಆದತಿ ಶ್ರೀ ಹೆಗಣೆಯರು ಆಳವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯ 

ಫಲವಾಗಿ ತಾಳೆಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣವು 

ಕಾಶಗೊಳ್ಳು ವೆಂತಾಮದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಂಜಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣವು ಮೂಲತಃ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಸೆಯಲ್ಲಿದೆ. 

ಇದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಸ್ರೋಕ್ತ ನೆಂದು ಬಲ್ಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಕರ್ತ 

ಯಾರೆಂಬುದು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಇದರ ಕಾವ್ಯಭಾಷ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯ, 

ಅಧ್ಯಾತ್ಮೋಪದೇಶಗಳ ನಿನರ, ಕಥಾಪ್ರಸಂಗ Ka ನನೀನನಾಗಿವೆ. 
ಮೂರುಸಾನಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಗೆಬಗೆಯ ವೃತ್ತಗಳ ಶ್ಲೊ(ಕಗಳಿಂದೆ 



ಎರಿ 

ಕೊೊಡಿದ ಹೊಗೆ ೦ಥನ್ರ ಪಾರಾಯಣ, ಪ ವಚನಗಳಿಗೆ ಶಕ ಸದ್ಹಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 
ಸಂ: ನೂರ್ಣನ್ಗಿ ಕ ಾನುವಾದ ಸಮೆ (ತವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ 1964 ರಲ್ಲಿ 

ನಾನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುತ್ತೆ ನೆ. 
ದರ ನ್ರಕಟನೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು ವ್ಯಾ ಸಂಗ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 

ಕಂಡುಬಂದ ಕಲವು ವೇದಾಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಕಥಾ 
ಸರಣಿಯ ವಿಜಾರವಾಗಿಯೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪೀಠಿಕೆ 
ಯಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 

ಆಧ್ಯಾ ತೊ ನನದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲದಿಂದ ಈಚಿನ 
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರರುಗಳ ಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ಪ್ರ ಹ ನ್ರಿತಿಸಾದನೆಸರಣಿಯೂ ಮಿಳಿತ 
ವಾಗಿನೆ, ಅದ್ದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥವು ತ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತೋ 
ಇಲ್ಲವೊ _ ಎಂಬ ಸಂದೇ! ಹವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಆಚಾರ್ಯರ ನ್ರಸ್ನ್ಯಾ ನತ್ರಯ 
ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ್ಕ ತಶ್ರೀಮಧಾ ಗವತ, 
ಯೋಗಮಾಸಿನ್ನ - ಈ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪರಾಮರ್ಶಗಳಾಗಲಿ, ಹ 5 ಮಾಣಾಕ್ಕ- 

ಗಳ EE ಗಾಗ? ಕಂಡುಬಖರುವದಿಲ್ಲ ಈ ಗ ಗ್ರಂಥತ್ರಯಗಳು ತ ತಾತ್ರ- 

'ರ್ಯದಿಂದ ಅಷ್ಟೆ ತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಪೃತಿಷಾ ಇದಿಸುತಿ ತ್ರಿ ನೆಯಾದರು 
ಅದ್ಲೈತಾಚಾರ್ಯರಾದ ತ್ರೀ ಶಂಕರರು ಇವುಗಳನ್ನೇ(ಕೆ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿಲ್ಲ_ 
ಎಂಬುದು ಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೂ ಅಧ್ಯಾತ ರಾಮಾಯಣವು 
ಹೇಗೆ ಪ್ರೀನುದಾ ಗನತನು ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನು ಭಗವಂತನೆ್ನಾಗ ಭಾದಿಸಿ.. 

ಅವನ ಗುಣಕರ್ಮಲೀಜೆ ಕಿಗಳೊಡನೆ_ತತ್ಸಾ . ೩ಮೃತವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಧಾರ 
ಹಳೇ ಹಾಗೆ ಸೂ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ 
ರಾಮತತ್ತ್ವವೇ ನರಬ್ರಹ ಹ ನೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ 
ಭಕ್ತಿಯೇ nS ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ, 

ಪ್ರಕೃತ ಭಾಮಿಸೀಷಟ್ಟಿ ದಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ 
ರಾಮಾಯಣವೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏಳು ಕಾಂಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತೆ 
ಗ್ರಂಥದ ಛಾಯಾನುವಾದದಂಶೆಯೇ ಇದೆ. ಇದರ ಕರ್ತೃವೂ ಯಾರೆಂಬುದು 
ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಾಂಡ 



ಎಲ್ಲ 

ಸಜಾ ಜಃ ಭು ಆಡಕನಾಗಿನೆ. ಎರಡು ಕಾಂಡಗಳಿಂದ ಹೆತ್ತೊಂ 

ಸಂಧಿಗಳೂ ೮೨೨ ನದ್ಯಗಳೂ ಇವೆ. ಪದ ದ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಸೆಂಸ್ಥತಮ 

ವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸೆಳೆಗಿನೆ ಉದಾಹರಣೆಯ 

ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ೫೫. ಅಆಹಲ್ಲಾ ಸು ತಿ 

ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

( ಸಂಸ್ಥ ಶಮೂಲ ) 
ನ 

ಭವಭಯಶರನಮೇಕ ೦ ಭಾನು ುತೋಬಿಪ್ರ ಕಾಶಂ 

i ಪಂ A ಬಭಾಸವ್ | 

ಕನಕರುಚಿರವಸ್ತ್ರ ೦ ರತ ಶವ Wis 9). । 

ಕಮಲವಿಶರ ದನೇತ್ರಂ ಸಾನುಜಂ ರಾಮನಿಡೇ | 

ರ | 
ಸಕಲಭಯಶರ ಭಾನುಕೋಟ 

ಪ.ಕರತೀಜದ ಚಾಪಕರ ಸಾ 
ಈ, RC) w 

ಯಕವ ಹಸ್ತದೆ ಇಟ ಕಾಂತಿಗಳ | 

| ಗಂಗಳ 

ಕರಕುಂಡಲ ಕನಕವಸನ 

ಸನಕ! ಸಾನುಜ ರಾಮತಂಡ್ರನೆ ತನಗೆ ಗತಿಯೆಂದು | 

ಲ 

| 
ತರಲು. ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಗ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ನ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ಇವರ ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆರನೇರಿ 

ಇಡಿಯ ಗ 'ಂಧವುಸ್ತ 4 ಕಾಸಿತವಾ” ಲೆಂದೂ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಸಕಲನಿ ಧವಾದೆ 
ಶ್ರಿಯಸ್ಸೂ ಚಾಟಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನೆನು. 

ಶ್ರೀ ಹೆಗಡೆಯವರು. ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರೆ 

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಇತಿ 

ತಾ; 25-5-1990 H.S. ಲಕ್ಷಿ ಒನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ 
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5 kN 

ಬುಡ ಸಮರು ಎನು ಎದ ಸುದ 

ಆಷಾಢ ಮಃ 

ಹುಕಿ 
ಬು 

ಹ ಜಾಪತಿ ಡೆ 

೯ಲ್ಲ 

ಅಯೋಧ್ಯ್ವಾಕಾಂಡಗಳು ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಎರಡು ಕಾಂಡಗಳಿಂದ ಹತ್ತೊಂಭತು 
ಸಂಧಿಗಳೂ ೮.೯೨ ಪದ್ಯಗಳೂ ಇವೆ. ಪದೆ ಗಳು ಹೇಗೆಸ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ 

ಮ 
kA ವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಸರಣೆಯಿಂ 

ತಿಳಿಯೆ ಬಹುದು, ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಬಾಲಕಾಂಡದ ಅಹಲ್ಯಾಸ್ತ್ಮುತಿಯಿಂ 
ಕ್ರಿ 

ಸಲಾಗಿದೆ, 

ಲ್ಕ 

ತ್ರ 

( ಸಂಸ್ಕೃ ಶಮೂಲ ) 

ಭವಭಯಹರನೇಕಂ ಭಾನುಕಶೋಟಿಪ್ರಕಾಶೆಂ 

ಕರಥ್ನತರರಚಾಪಂ ಕಾಲಮೇಫಾವೆಭಾಸಮ್ | 

ಕನಕರುಚಿರವಸ್ತ್ರ ೦ ರತ ತಾಸ 

ಕಮಲವಿಕ ದನೇಶ್ರಂ ಸಾಸುಜಂ ರಾಮನಿೂಡೇ || 

{ ಕನ್ನ ಡಪದ್ಯ ) 

ಸಕಲಭಳಯಹಶರ ಭಾನುಕೋ ಚ 

ಕರತೀಜದ ಚಾಪಕರ ಸಾ 

ಯದ ಹಸ್ತದ ಕಾಳಮೇಘನಿಭಾಂಗೆ ಕಾಂತಿಗಳ | 
ವಿಕಸಿತ ನನದರ: ಳುಗೆಂಗಳ 

ಮಕರಕುಂಡಲ ಕನಕವಸನೆ 

ಯುಕುತ ಸಾನುಜ ಉತತ್ರ ತನಗೆ ಗತಿಯೆಂದು || 

ಸಟ ಶ್ಶ 

ತ್ರೀ ಹೆಗಡೆಯವರು ಈ Kit ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರ 
ತರಲು. ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈಗ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು. ಆ 

ಪ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಗ ಪೆಯಿಂದ ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನವು 1 ನೆರನೇ 
ಇಡಿಯ ಗ್ರಂಥವು ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಲೆ: ಹ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ bia 

ಪ್ರ ಕಯಸ್ನೂ ವಂತ ನಾನು ಪಾ ಗ 

ತಾ; ೫. ೧೫% [. ೮, ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹೆಮೂರ್ತಿ. 



ಪ! 

ಸ
ಾ
ಸ
 

ಮ ಡ
ಬ
 

ತ
ಯ
,
 

ಜಡ 

4 
pe J ಒಟಕಿದ 
41 

As 

p 

TTI 

11" 
A 

ke 3 
Ny 
| 

J # 
4 

ಫ್ ದವೆ, kd 

wh 

11 5 1ಎ 
ಟ 

HEY 
Pd Ue 

ಸ್ತು ಆ 

6: 

೯. ವಿ 
ಐನ, [se 

1 ಗಂ ತ ಕ 

ಸ ಆಭಾಸ ॥/ ಕ ತ್ಸ 
ಕ್ವಿ 

ಸ ಕೆ 

(೬ನೆೇ 
ಇವಿ 

[4 

Ue KN 
ಜ್ಯ ಗಾ 
ಹ ತಾ 



| ಶೀ ರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಧ್ಯಾಣೆ 

ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾ ಯ ಜಟಕ ವೇಧ: 

ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ಪತಯೇ ಪ 

ವೈನೇಹೀ ಸಹಿತಂ ಸುರದ್ರುಮತಲೇ ಹೈಮೇ ನುಹಾವ: 
ಮಧ್ಯೇಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೇ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಾಸನೇ ಸತು 

ಅಗ್ರೇ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುಶೇ ತತ್ತ್ವಂ ಮುಖ್ಯ 

ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತಂ ಭರತಾದಿಭಿಃ ಪರಿವೃ ತಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಪ” 

ವಾಮೇ ಭೂಮಿಸುತಾ ಪುರಶ್ಚ ಹನುಮಾನ್ ' ಬ ತ 2 
ಶತು,ಹೆ )ಘ್ನೊ ಭರಶಕ್ಕ ವಾಮದಲಯೋರ್ವಾಯ್ಡಾ ದಿಶೋ 

ಜಿ ವಕ ನಿಭೀಷಣಶ್ಚ ಯುವರಾಟ್ a ಶೀ 

ಮಧ್ಯೇ ನೀಲಸರೋಜಕೋಮಲರುಟಿಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಪ್ 

ರಾಮಂ ರಾಮಾನುಜಂ ಸೀತಾಂ ಭರತಂ ಭರತಾನು ಅ ಇವ: 

ಸುಗ್ರೀನಂ ಮಾಯಸಿಸೂನುಂ ಚ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಪುನೆ8 ಇ 

ನಮೋಸ್ತು ರಾಮಾಯ ಸ ಲಕ್ಷ್ಮ ನಾಯ 
ಡೇನ್ಯೈ ಚ ತಸ್ಕ್ರೈ ಜನಕಾತ ಜಿಯೆ | 
ನಮೊ್ಯಸ್ಮು ರುದ ಪ್ರೇಂದ್ರ ಯಮಾನಿರೇಭ್ಛ್ರೋ 

ನಮೋಸ್ತು ಚಂದಾ )ಿರ್ಕಮರುದ್ದ ಣೇಭ ಭಂ | 

ಚರಿತಂ ರಘುನಾಥಸ್ಯ ಶತಕೋಟಪ್ರವನಿಸ್ತರಮ್ | 
ಏಕೆ 'ಕಮೆಕ್ಷರೆಂ ಫೊ ಕ್ ೦ ನುಹಾನಾತಕನಾಕನಮ್” 

ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಿರಿಸಂಭೂತಾ ರಾಮಸಾಗರಗಾಮಿನೀ | | 

ಪುನಾತು ಭುವನಂ ಪುಣ್ಯಾ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾವ। 

ಶ್ಲೊ ಕಸಾರಸೆಮಾಕೀರ್ಣಂ ಸರ್ಗಕಲ್ಲೊ ಲಸಂಕುಲವೆಡ್ 
ಕಾಂಡಗಾ )ಿಹಮಹಾವಿೂನಂ ವಂದೇ ರಾಮಾಯಣಾರ್ಣ೯ ನ 

ಬಾಲಿ? ಎ.) 



ಸ್ವಸ್ತಿ [ತ್ರೀ ಗುರುಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ | ಶುಭಮಸ್ತು | 

| ನಿರ್ನಿಫ್ಲಮುಸ್ತು | ತ್ರೀ ಗೋಪಾ ಾಲಕ್ಷಷ್ಣಾಯ ನಮಃ || 
|. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ ಈ 

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ 

ಮಹೇಶ್ವರನ ಸಾರ್ವತಿಗೆ BRP ಕರುಣಿಸಿದ್ದು 

ಸೂಚನೆ | ರ್ರೀ ಮಹೇಶ್ವರನ ಶೊಲಿದು ಕೇಳಿ 

| ಜಾ ಗೆ ಕರುಣದಿ 
ಟು 

ರಾ ಮತತ್ವನ ಲೋಕಹಿತಕರವೆಂದು ಕರುಣಿಸಿದ || 

ನದ | ಶ್ರೀನರನು ಶಾಶ್ವತನಖಿಳ ; ನೆ 

ದಾನಳೀ ಸಂಸ್ಕೃತ ತ್ಯ ನಮಿತ ಗು 

ಸಾಯ ಬ ಊತ ವ ಮುಖ್ಯ ಸುರವಂದ್ಯ | 

ದೇವ ದೇವನಶೇಸಷ ಧರಣೀ 

ದೆ | ಗೋದಿ ಬ ರಕ್ಷಣಾಥ Ja ಕೃ 

ಶಾರನು ಮಾಳ್ಗೆ ಯೋಗಶ್ಷೇವ ಭಾ ನಮಗೆ 1a 

ಕ 
ಇ) 

(A 4 



೨. ಅದತ ರಾಮಾಯಣ ಬಾಲರಾಂಡ . ಅಳಕ್ಕೆ 

ಪ್ರೀಮುದದ್ವಯನಂತ ಸುಖರಸ 

ದಾ ಮಹೋದಧಿ ಪೂರ್ಣಶಶಿ ನಿ 

ಸೀಮ ನಿರವಧಿ ನಿರ್ವಿಕಾರ ನಿರೀಹೆ ನಿರ್ದ್ರೃಂದ್ವ ॥ 

ಕಾಮಕರ್ಮ ನಿದೂರನಾತಾ 

ರಾಮ ಸಂವಿಜ್ನೋತಿ ನನ 

ಸ್ವಾಮಿ ಸಿರಿ, ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮಾಳ್ಪ ಸನುಮತಿಯ 

ರತ್ನ್ನ ಮಾಲ್ಯಾಭರಣ ಗಂಧ ಸ ಸ್ತು 

ವಸ್ತ್ರ ಭೂಷಣ ನಿಂದ ನಿಂತೆಡ 

ಹಸ್ಮ ಚಷಕದ ಪಾಠ್ರಕೆರಗಿದ ಮುರಿದ ಸುಂಡಲಿಷಕ ॥ 

ಉತ್ತಮದ ಬಲಗಯ್ಯ ಕಮಲದ 

ಹಸ್ಮಿಮ:ಖದರುಣಾಂಗ ದ್ವಿಭುಜತ್ರಿ 

ನೇತ್ರನನು ಬಲಗೊಂಬೆನೀವುದು ಮತಿಗೆ ಮಂಗಲವ 

ಮಂದಕಾಸಿನಿ ಮಧುರ ಭಾಷೀನಿ 

| ಹುಂದ ಮಂದಾರೇಂದು ಸನ್ನಿಳಿ | 

ಮಂದಃ ಜಾಯತನೇತೆ ಕೋಮಲಗಾತ್ರೆ ಸುಚಿ ಕರಿತೆ | 

ಮಂದ ನುದಗಜಗನುನೆ 

"ಮಂದ ಬುದಿ ಯೆ ಕೆಡಿಸಿ ರಸನೆಯೊ 

ಳೆಂದುವಗಲದೆ ಕರುಣದಲಿ ನಲಿದಾಡು ಸ (ನಿ 

'ಗುರುಪೆನಿಸಿಯರಿವಿತ್ತು. ವಿಘ್ಣವ 

ನೊರಸಿ ಗಜಮುಖನಾಗಿ ಭಾವಕೆ 

ಬರಲು ಭಾರತಿಯಾಗಿ ವಿರತಿಯ ಮಾಡಲಜನಾಗಿ ॥ ' 
ಹರಿಯೆನಿಸಿ ನಿಜದರಿವ ಸಾಲಿಸಿ 

ಹೆರನೆನಿಸಿ ಕರ್ಮಗಳನೆಲ್ಲವ | 

ಭು ನಿಜಪದನೀವ' ಮಹೆಬಲನೀಗೆ ಸ ಸೆಮಿ ಮತಿ ಯ 

1 ೨॥ 

bal 

el. 

|೫| 



ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಗಿ, | ನಿ 

ಶ್ರೀಮಡಮರಸ್ತೋಮ ನತನುತ 
ನಾಮ ರೂಪನಿದೂರ ಸ ಸಚ್ಛಿ 

ದ್ಸ್ಯಾ ಮ ಸಕಲಾಧಾರ ನಿರ್ವ್ಯಾಪಾರ ಶ್ರುತಿ ದೂರಾ | 

ಸೋಮಕೆ ಶೇಖರ ಪೊಜ್ಯ ಸಾಕ್ಸೌ 

ಫ್ರಾಮರಸಭವ ತಾತ ಭುವನೊ 

ದ್ಸ್ಯಾ ಸ್ತಿ ಯೋಗಾಧಾರ ಲಕ್ಷಿ ಸಂದ ಸಲಹನ್ಮು al 

ಶ್ರೀವ ಪತೆ ಸಹ ಚಿನ್ನೆಯನು ದಿವಿ 

ಜಾವಳಿಗಳರ್ಥಿಸಲು ಕಳೆಯಲು. | 

ಭೂನಿ ಭಾರದ ರಘುಕುಲದಲವನಿಯಲಿ ಸಂಜನಿಸಿ 1 

ರಾವಣಾದ್ಯರ hoe ಕೀರ್ತಿಯ | 

ಪಾವನಿವ ಇಕೆಗಿರಿಸ ನಿಜದೊಳ 

ಗೋವ ಮಾಯಾ ಮನುಜ. ರಾಮನ ಪಚನ ಭಜಿಸುವೆನು. |೭॥ 

ಭೂಮಿಭಾರವನಿಳು ಪಲಮರ 

ನ್ತೊ ೇಮವರ್ಥಿಸೆ ಚಿನ್ಮಯನು ನಾ 

ಯಾ ಮನುಜನಾಗಿಳೆಗೆ ರ ದಿಸಿಕೂಂಡು | 

ಭೀಮ 11 ಬೊಮ್ಮ ದ 

ಸ ಮಗುಳ್ಳೆ ದುತಘ'ಹರ 

ನಾಮುವನು ಜಗಕಿತ್ತ ಸೀತಾಪುತಿಯೆ ಬಲಗೆ೧೦ಬ | Wy | 

ಸೃಷ್ಟಿ ರಕ್ಷಾಲಯ ಗುಣಾದಿ ನಿ 

ಶಿಷ್ಟ ಮಾಯಾ ಹೇತು ಯೇಕನ 

ಸ್ಟ ಮಾಯಾಶ್ರಯನ ಮಾಯನಚಿಂತ್ಯ ಓಜರೂಸ | 

ಶಿಷ್ಟ ಪರಮಾನಂದ ಬರ್ಮಲ 

ಪ್ಪ ಬೊಧ ನಲಿ ಧಾಕಾರದರಿನಿಫೆ 



೪ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಬಾಲಕಾಂಡ 

ನದೆಮದಳನಿಭನೇತ್ರ ಸರ್ವಾಂ 

ಗಡ ಸುಶೋಭನ ಗಾತ್ರ ಸೀತಾ 

ಸುದತಿಯರ್ಥ ಕಳೆತ ಪರಶಿವ ಶಕ್ತಿ ಯುತ. ಮಾತ್ರ | 

ವಿದಿತ ಲಕ್ಷ ಮಿತ್ರ ಮಹದೌ್ 

ಫದ ಜಗಥ ನ ತ್ರ ಮಂಗಳ 

ದುದಯ ಫ್ರೀ ಭಾ ರತ್ನ ಥಿ ನಿತ್ಯ ನಮಿಸುವೆನು. | 

ಆದಿ ಗುರು ಸಪ್ ಶಾರದೆ 

ವೇದಗರ್ಭಾಚ್ಯುತ ಸದಾಶಿವ 

ನಾ ದಿವಸ ಶಶಿವ್ಲಿ ದಿಕ್ಸಾಲಕ ಭುಜಂಗಮರು Nl 

ವಾದವಳಿದಧ್ಯಾತ್ಮನಿಷ ರು | | 

ವೇದವಿದ ಶುಕ ಸನಕ ನಾರದ 

ಬಾದರಾಯಣ ಸಹಿಲ ಮುಖ್ಯ ರು ಸ ಸನುಮತಿಯ ॥ 

ಉತ್ತ ಮ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಚ 

ರಿತ್ರೆ ಪೀಲೆ ಬುದ್ದಿ ಮನವನು 

ತುತ್ತು ಗೊಳುತಿದೆ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ. ಸೆಯತೆಯ | 

ಎತ್ತ 'ಶೇನೆಂದರಿಯದಿದ್ದಿ [3 ; 

| ಕತ್ತೆ ಮಾನುಷನೆನಗೆ ಶ್ರೀಗುರು 

 ಮೂರ್ತಿಯರು ಕರು ಣಾಕಟಾಕ್ಷದ ಲೇಶ ಮಾತ್ರ ದಲಿ | 

ತಾನೆ ಸದುಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಮ್ಯಗ್ 

ಜಾನ ಗುಣ ನೈರ ಭಕಿ ಯು 

1 ಬಟ ಗ್ಗ ನೆ 
ತಾನೆ ಬೊಸಕ ಬೂ ಜಃ ಸ ಬೇದ ವಾಕ್ಠನದು' | 



ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಧಿ | 21. 

೬೦ಟು ನಡೆವುದು ಬೊಂಬೆ ಕುಣಿವ್ರದು 

ಸೊಂಬು ನುಡಿವುದು ಜೆಂಬು ಕೊಗೆನುದು 

ರಿಂಬೆ ಮಾತಾಡುವುದು. ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರವನಕುಂಬಿ ‘| 

ಹಂಬಲಿಲ್ಲವೆ ಧಿಟಿವೆಯಾಪರಿ | 

ಬಿಂಬಳಿಯಲೆ ನ್ನೊಳಗೆ ಸರಿ ಮೂ ಸ 

ಇಂಬೆ ನೆಡನುಡಿಗಲಿಸಿದೆಂದದಿ ನುಡಿದು ಶುದ್ಧ ನಹೆ | [as | 

ಶರಥಿಯೊಳಗಣ ರೆತುನವೆಲ್ಲನೆ 

ನಿರರು ಸಾಧಿಸಲಾರದಿದ್ದಡೆ' | 

POE ತಂದಜಿ ರತುನಕೂಣಯನೆ | 

ಹೊರೆಯದಾಪರಿ ರಾಮಚರಿತದಿ 

'ಶರಧಿಯೊಳಗಣ ತನ್ಮಹಿತ್ವದ : 
ಪರಮ ರತುನವನೊರೆನೆ ನಾ ಕಂಡನಿಶನಿದರೊಳಗೆ | ೧೫ | 

ಮೂಕ ನುಡಿಯನು ಹೆಳವ: ನೆಡೆಯನು 

ಜೋಕೆಯ8ಿಯನು ಹೆಡ್ಡ ಸೆಂದು ವಿ 

ನೇಕಿಗಳು ಗಜರುವರೊ ಮೇಣು ಸೃಭಾವಗುಣವೆಂದು 

ಸಾಕುವರೂ ವೌ ಪರಿಯಲೆನ ಯೆ 

Ws ಗುಣವನು ಮರೆದು ಪಾಲಿಸ | | 

ಬೇಕು ಬೇಡುವೆನೆರಗಿ ಸಾಹಾ ಸಂಗದಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ | a೬ || 

ಕೇಳಕ್ಕಿ ಸುಕೃತಿಗಳು ಶಾಂತ ಸು. 
ಶೀಲ ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ಪೆರಾಗ್ನಿಗೆ 
'ಬೇಳದೊಡಲನು ರಾಮಚರಿತಧ್ಯಾತ್ಮ ಭರಿತವನು. ॥ 

ಹೇಳುವನು ಸಾಕ್ಷಾತ ಪರಮ ಕೃ 

 ಫಾಳು ಹರಶಿವ ತಾನೆಯರ್ಥಿಸಿ | pe, 

ಇಜೇಳುವಳು ಜಗದಂಜೆ ಪಾರ್ವತಿ ನೆರಮ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣಿ 1೧೭ 



(ಲ್ 

ತ್ರಿನಯನೋಕ್ತ ಧ್ಯಾ ತ, ರಾಮಾ 

ಯಣನಿದರಲಾ ರಾಮ? ಪಂಪನ 
ಟ್ 

ಗುಣಗಣೋರು ಚರಿತ್ರ ತನ್ನಾ ಮಾಮೃತದ ಮಹಿಮೆ. 

ಸ 

ಬೆಣಿಕೆ ಐರತಿ ಟು ಭಕುತಿಯ 
ಭಣಿತಿಯಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ಯ ಗಡಬಡೆಯಿಲ್ಲದಿದ ಕೊಳಗೆ 

ಸಕ ರಿಗೆ ಸನಾರ್ಗ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ನಿಷ ರಿಗೆ ॥ 
ಇಸಿ ಈ. | ಈ 
ಮಕ ರಿಗೆ ನಿಜಾ ನ ಮುನಿಗಳಿ 

ಗುಕ್ತ ತಪರಸವಿ ನಿದನು ಕಳಿತ 
ಮ 

ಲಾ ಟು pe ಸ ಶಿವ ಜ್ಞ ಪ 

ರಾಮ ನಾಮವ ಹ ಇಲದಿ ತಾನೆ ಕನಿಯಲ್ಲಿ || 
ನೇಮಿಸುವ ಗಡ ರಾಮಸಾನು ವಿ 

ದೇ ಮಹಿಮೆಯೋ ಸಕಲ ಸಮ ತೆ 

ಸೋಮಶೇಖರನೊಲಿದು. ಮ ಸಾಶ ಸರಹ ಸ್ಯ 

ಆರು ಕೆ್ಯಾತ್ಮ ಸ: ಸಂಯುತ 
ಸಾರ ಸರ್ವ ಪುರಾಣ ಸನ್ಮುತ 

ಮೇರುವಾದಿದ. ಕೇಳಿ ಪೇಳುಪರನ್ಯವನು ಬಿಸುಟು | 
ಘೋರ ಪಾಪವ ಕಳೆದು ಕಪಿಲೆಯ 

ಧಾರೆಯೆಕೆದಾ ಕೋಟ ಫಲನನು 

ನೂರಿ ವ ಖಕ ಯು ಸಜಿಪ ರಿದನೆನಷರತ ಕೇಳಿದೆ. 

ಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಸ ಬಾಲಕಾಂಡ 4 

ತುವ ತ | ೧೮ 

orl 
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ಮು ಸಂಧಿ 

ಒಂದು ದಿನ ಕೆಲಾನೆ ಗಿರಿವರ 

ಮಂದಿರದಿ ರವಿಕೋಟ ಶೇಜದ 

ಗೊಂದಣದ ಹರಿ ಪೀಠದಲಿ ಹುಳಿತಾಶ ನಿಷ್ಠೆ ಯಲಿ | 

ಇಂದುಮೌಳಿ ತ್ರಿಣಯನಭವಾ 

ನಂದ ಮೂರುತಿ ನೇವ್ಯ ಸಿದರೆ 
ಛ 

ವೃಂದದೊಡ್ಡೊ "ಲಗದಲೆಡಡೊಡೆಯೆಗಜೆ ಸಹವಾಗಿ. 

ಆ hes pe ಸಿಂ 

| ತೋಷ ಕಾರಣವಾದ ಲೋಕ. ಹಿ 
ಸಿಕರವಹ ವಾಕ್ಯನನು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾರವನು | 

ಹ್ ಪರಾಂತವೃ ತಿ ಯನು ಪರ 

ಮೇಶಕಂಪ್ರಿ ಯಕೆತ ಸಂಶಯ | 

ದಾಸರಡಗಲು ಕೇಳಿದಳ SS ಭಕುತಿಯಲಿ 

ಎಲೆ ಜಗತ್ರಯನಾಸ ಸಂವಿ 

ನ್ನ ಳೆಯ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರಣ . | | 

ಸೆ ಸುಲಭ ಪರಮೇಶ್ವ ರ ಸನಾತನನಾದಿ ಸೂರುಷನೆ || 

ಸಲಿಗೆಗೊಡು ಬಿನ್ನ ಹಕೆ ನಿನ್ನಯ | | 

ಲಲಜೆ ನಿನ್ನ ಯೆ ಭತ್ತ ಯಿಂಬೀ 

ಬಲದಿ ನನ್ನ ನು ಸನಾಸಿ ಕೇಳುವೆ ನಿನ್ನ್ನ ಕರುಣದಲಿ 

ಸಾರವಾಡತಿ 7 ಗೌಪ್ಯವಾದ ವಿ 

ಚಾರಯುತ ವೆ ಸ ರಾಗ್ಯವಾದುದ | 

| ಸಾರಿಗೆನ್ಸ ರಿಗೆನ್ನ ದಿದ್ದುವ ಸೂರಿ ಸ ಸಮ್ಮತನ | 

ಪಾರದರಿನಿನ ನಿಜದರಿವ ನಿಜ. | 

ಪಾರಿ ಮುಗುದೆಗೆ ತಿಳಿವ ಪರಿಯಲಿ ' 

ವಾರಿಜಾಕ್ಸ ತ್ರಿಯಕ್ಷ ಕರುಣಿಪುದಿದನು ನೀನೆನಗೆ 

| ೨೨ | 

sl 

sl 

esl 



| ರಮ್ಯವನು ಸರಮಾತ 

As 
ಹಾಸ 8 ದ್ರ ಸತ್ತ ನಿನರದಿ 

| 4 ಭಕ್ತಿ ದ.ಢನೆರನ 
ಬಿ” | | 

ಪೇ ಮಹೇಶ್ವ ರವವಗೆ ದೊರಕುವದೆಂತು ನಿದಿ ವಲ (|| 
ಲು 

ರಾನುಣೀಯಕ 'ಭಕ್ತೆ ಮುಕ್ತಿ ಗೆ 

| ನೇಮವೆಂಬುದು : ಬ ಬ ಚಿತ್ತದ 

ಲೀ ಮತವೊ ಜೀಕೊಂದು ಮಃ 'ವೋ ಯೆಂದಳಬ ಜ್ರ 

| ನಿರ್ಮರೋಕ್ತಿಯ ಯಲೆನ್ಸ ಸಂಶಯ 
ಕರ್ಮ ಬಂಧವ ತಡಿಯ ುಬೇ ಯದು | 

ನೇ hi ia ತಿನ್ರು ॥ 

ಬ್ರಹ್ಮ: ವಿತ್ತು ಗಳನ ವರತ ಸ | 1 ಕ್ಕೆ 

ಬೊನ್ಮು; ನಂದೇ ಭಜಿಸಿ sn 

ಹನು ಅದ ಗ್ಗು ರಹಿತ ಜಗ ಹು ಸದನ 

ಜೆಲರು ನುಡಿವರು ರಾ ತ ನರಿಯ ದ 

'ಜಳನ ವಿದಾ ವೃತ ಮನಸ್ಮನು | oo 

ತಿಳಿದಡನ್ಯರನರಿವನೇ ಪರಮಾತ್ತ ತತ್ವವನು || 

 ಹೆಳೆವಿಸುವನೇ ಸೀತೆಯಗಲಿನ . 

ಲಳಲುವನೆ ಪ್ರಾಕೃತದ ತೆರನ 

ಲ್ಲೊ ಳಗೆ ನಿರ್ಗುಣನಲ್ಲವೆಂಬರು ಹೀನ ಯುಕ್ತಿ ಯಲಿ 

ಚು | ರಾಮನಾಡಡಿ 

ಯರಿವು ಮೋಕ್ಷೇಚು ಗಳಿಗಾರೈ 

| 3 

| ೨೮ | 

ಯರಿವ ಜಿ, ವವು ಸರ್ನೆ ಸಾಮ್ಮೆನ ನು ನಿಮ ಮತದಲ್ಲಿ | .. 
ಅರಿವವೋಲನ ಸಗರುಸಿ ಸಂಶಯ ' 

ದೆರೆಯ ಭೇದಿಸೆನುತ್ತ ಕೇಳಿದ 

ಸರು ಬಹು ಭಕತಭಾವದಲಂಸು ಗಿರಿಜಾತೆ. SN 



. ಅಂತರಂಗದಿ ರಾಮ ತತ್ವದ 

ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಇಂತು ಕೇಳಿದ ಸತಿಯ ಮಾತಿಗೆ 
| 'ಸಂಶಸದಲೀಶ್ವ್ಚರನು ನುಡಿದನು 

ಕಾಂತೆ ಕೇಳಾ ಧನ್ಯೈಯಾಡನರಾತ್ಮ ರೊಸಿಕಲಿ | 

ಚಿಂತನವನರಿವಿಜಿ ಹುಬ್ಬ ತ 

ನಿಂತ ಮಹಿಮನ ನುಹಿಸುಯನು ಕೇಳೆಂದು ಕರುಣಿಸಿದ 

ಮುನ್ನ ತಾ ನಿತು ದಿನವಾರಿಗೆ 

ನರ್ಣಸೆನು ಪರಮಾರ್ಥ ಗೂಢನವ ೨. 

ನನ್ಯ ಪಾಜಕವಾದುದನು ನಿನ್ನಂದದನರುಳಿಯೆ | 
ತದ ಭ ಭಕುತಿಯಲಿ ಕೇಳಿಜೆ 

ನಿನ್ನು ನನಗದರಿಂದ ರಘುಕುಲ 

ರನ ೦% ಗಿ ೬1 ಬಜ ಟ್ಟ 

ರಾಮ ಸಾ ಕಾತ್ ಪರಮ 'ಪೂ ಚ 

ನಾಮ ಗುಣ ರೂಪಾದಿ ಮಾಯಾ 
ಪ್ರೇಮು ದೂರಾನಂದನೇಕಾತುಮನೆಯಾದ ಕಿಯೂ | ಸ 

, ತಾ ಮುದದಿ ಮಾಯೆಯಲಿ ಸ ಸೃಜಿಸಿ. 

. ದೀ ಮಹೆತ್ತು ಗಳೊಳಹೊರಗೆ ಚಿ 

ಕ್ಕೊ ಸಃ ಗಗನದ ರೂಢನಾಗಿಯು ಚೇಷ್ಟಿ ಸುತಿ ಶ್ಲಿ ಹನು 

ಈ ಜಗತ್ತಾವನ ಸಮೂಸದಿ | 

ಸೂಜಿ ಚಲಿಸಲು ಕಲ್ಲು ಲಿಸೆದೆ 

ಓಜೇಯ್ಯ ಲ ಜಗವಾಡೆ ಶಾ ಆ ಷ್ಟ ನಾಗಿಹನು 1 | 

| eda ಮೂಢಾತ ಜಟ 

(ಜವುಳ್ಳೆ ದಿನೇಶ ಕಿರಣವ. | 

ಅಕ ಜಾಂ ಸರಿಯಲಾತ್ಮನ ಸಂಯರದರೆಂದ. 

Jacl . 

Ian 

as | 

sal 



ch a) ದ &L 
೧೦ ಆದಾ ತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ೨ ಬಾಲಕ 

ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ನೆಮಾಯನಲಿ ಮಾಸಿಹಿಯನೆ ಹೊರಸು ಪರಿ 
ಇತ್ತ ಹೈದಯದಲಿದ್ದು ಬೆಳಗುವ 

ಬಿತ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಕಾಣರೆಂತೆಕೆ § 
ಮತ್ತೆ ಕೊರ ಛಿದ್ರ ಸದಕವ ಹೊರಗರಸುನಂತೆ Hay | 

ಆವ ಕಾಲಕು ರವಿಗೆ ಕತ್ತಲೆ ತ್ವ 
ಯಾವರಿಸದೇ ಬೆಳಗುತಿಪ್ಪ ಸೃ. 
ಭಾವದಂತೀಶ್ವ ರನೆನಿಸಿಕೊಂಬಾ : ರಘೂತ್ತನುನು | 
ಕೇವಲ. ಸರಂತ್ಯೋತಿ We 

ಭಾವದೂರನಲಂನು ವ | 
ಸೋನೆ: ಹರಿಯ ಯಶ ನೇಣುರಗನೆಂಬಂತೆ ‘|| ೩೫ || 

ಅದು ನಿಮಿತ್ತಾನಂದ ಚಿನ ಬಯ 
ಗೊದಗದೀ ಮಾಯಾ ನಿಕಾಂವೆ } | 
ನರರಿನ ತಾ ಕಾಂಬನಾಗಿಯೆ ಸಾಕಿ ಕಿಯೆನಿಸುವನು | 

ಪಮನುದೃ ಶನಾ ಮಾಯೆಗಾಶ್ರಯ y | 
ನದುನೆ ತೆನಗಾ ಶ್ರಯನೆದಾಗದು ' ' | | 

ಶೆ ಸುದತಿ ಅತ ಮೋಹಿ ಮೂರುಖನಲ್ಲ ತಿಳಿಯೆಂದ | ೬ | 

ಇಲ್ಲಿ ಕೇಫೊಂದತಿ ರಹಸೆ ಸದಿ 
ದುರ್ಲಭವನೀ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನ | 
ಪ್ರುಛೆ ದನು ಮಾರುತಿಯ ಸೀತಾರಾಮ. ಸಂವಾದ | 
ನಲ್ ರಾಮಾಯಣ ದಿ. ರಾಮನು. | 
ಕಳ್ಳ ದೇವಾರಾತಿಯಲಿ ಬಲು ' ಚ್ಟ 
ಹುಳ. ರಾವಣನಸುವ ಕೊಂಡನು ಕವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ೩೭] 



ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೧. 
ಸರ್ವ ಬಲ ನಾಹನವ $ ಕೂಂಡಾ 

ದುರ್ವಿನೀತನ ಪುರವ ಹೊರವಂ 
ನ" ಟುರ್ಪಿಸುತೆ ಸ ಸುಗ್ರೀನ ಲಕ್ಷ ಟೌರೊಡನಯೋಕೆ ಯನು || ಸರ್ವಗತ ಹನುಮಾದ್ಯ ರಾದ ಸು 

| | ಪರ್ವರಭ ಿನಲುಲಿಯಲೈದಿ 
ಜೈ 

| 
KR . ತ 

ಕ 
(ಲ್ಲಿ | 

. ಪುರ್ನಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಪಟ್ಟವ ಧರಿಸಿ ರಂಚಿಸಿದ - as] 
ಸುತ್ತ ಸರಿವಂಿಸಿತ ವಸಿಷಾ 
ಮರು ಮ್ರುಂಜಿಡದ ಸಲವನೀ 
ಲಕ್ಷುಮಣ ಬಲದಿ ಭರತ ನಿಯೋಗಿ ಮಂತ್ರಿ ಗಳ , 1| ದೆ ಫ್ರೊ ತ್ತು ಗಳ ಶಾಶ್ಚ ತ್ರ | 

| ಕಸಿವಾ ನಾಯಕರ ನೀಜನ | | ಇ ಯ ಚಾಮರದ ಭಜಕರ ನೆಡುವೆ ರಂಜಿಸಿದ far 

ಸ 
LL 

[el 

L (> 

Cle ಲಂ 

ತ 

ತ್ರ” 

ದ & 6 

411 

ಏ 

ವಕ ಓ 
ಸಾದ 

ನೀಲನೇಘ ನಿಭಾಂಗ ಕಾಂತಿಯ 
ಸಾಲ ಭೂಷಣ ನಿಜಯ ಮಿಂಚಿನ | ೨. ಮಾಲೆಯಂತಿಕೆ ಕೋಟ ಸೂರ್ಯ ಸೆಹೆಸ್ರ ದೀಪ್ಲಿಯನು | ಯೇಳಿಸುವ ಚೆಜ್ಯೋತಿಯಂಗ ವಿ 
ಶಾಲ ತೋ ನೆ 
ಮೇಲೆ ರಶುನಾಕೇರ್ಣ ಮುಕುಟವು ಹೊಳೆಯ ರಂಜಿ ಚ| ೪೦ || 

ಸಿರಿನೊಗದ ನುಧುರಾರುಣೇಕ್ಷಣ 
ದರಹಸಿತ ಕೌಮುದಿಯ 'ಬಿಂಬಾ. | ಧರದ ಶೋಣದ ಮಕರ. ಕುಂಡಲ ಗಂಡ: ಮನದ | ಸಿರಿಮುಡಿಯ ಸರಿಮಳದ ತುಂಬಿಯ | 
ತರದ ಕರುಳಿನ ಭಾಳ ತಿಲಕದ NO 

ಕೊರಳ ರೇಖಾ ಹಾರ ಹೀರಾವಳಿಯಬೆಸದೀರ್ದ ॥ va | 
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ವಾರಿಜೋದರ ಕಟಿತಟಿದ ಶಾಕ್ಯ ತಿಯ |. 
ಊರು ಯುಗಳೆದ ಜಾನು ಜಂಘೋ 

ಕ 

ಇ cur) ನೀರ ಬಾವುಲಿ ದಿವ 

ದಾರ ಗುಲ್ಬನೆ ಖಡೆಯ ನೂಪುರ 

ಥಾ 

{ 

) ಸ ಸದಪದುಮದಲೆ ರಂಜಿಸಿದ. | ೪೨ | 

ಉಳಬಳೆ ಮುಂಗಯ್ಯ ಕಂಕಣ 
| NE ನಾಲು ಮುದ್ರಿಕೆ 

ಯೋಳಿ ಜಾನುನ್ಯಸ್ತ ನಾಮ ಕರಾನಲಂಬನದ ॥ 
ಶಾಳೆದಭಯದೆ ಪೋಲು ಬಲದಲಿ 
ಶೀಲ ಸಂನಿನ್ಮುದೈಯಂತೆ ಸ | 4. 
ಪಾಳು ರಾಮನ ಮುಂದೆ ಕೆ ಕ್ಟ ನಿಗಿದಿರ್ದನಾ ಹನುಮ Jean. 

ನೋಡಿದನು ಸಿರಿರಾಮನಂಜಲಿ 
| ಗೂಡಿ ಮುಂದಿದಣ್ತ ೦೫ನೇಯ ೨೫೨ 

ಮಾಡಿದಗ್ಗ ದ ಸೇವೆಗಾತನ ನಿರ್ನಿಕಾರತೆಯೆ ॥ 
ಮಾಡ ನಿರನೇಫ್ಲತಿಯ ಬುದಿ 

ರಾತಾ ಯೋಗದ | 
ಲಾಡಬೇಕೆಂಬಂತರೆ ರೆಂಗವನಂದು ಕರುಣಿಸಿದ (೪೪ | 

೨೯ " ಜು ಸೇನೆಯನಾನಕಿಯ ' ಲೀ 

ರುಣನೀಗಳೆ ಹೇಳು ತತ್ವಂ ಜ್ಞಾ ನ ಸಂಸಿ ತಿಯ || 
wd oe ಳಿ “ಬೆ. 
ಆಟ. ಕಲ್ಮಷ ನಿಮ ಭ್ 

ಹ್ರಿ ಇ” ಪ `ಣ:ನು "ನಿರ್ವಿಷಯ ಸದ.ಗ್ಗಣ 
ಭತ ಯೋಗ್ಯನು ಕುಶಲಿ ತಿಳವಕೊಳೆಂದನಾ ಕಾಮು les 



ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೩ 

ಎಂದಡಸ್ತು ಯೆನುತ್ತ ತ್ರೈ ಜಗ 

ವೃಂದ ಮೋಹಿಸಿ ರಾಮ ತತ್ವದಿ 

ನಿಂದ ನಿಶ್ಚಿ ತದನುವನತಿ ಕರುಣದಲಿ ಮಾರುತಿಗೆ ॥ 

ಮಂನೆಹಾಸ ಮನೋನುರಾಗಾ 

ನಂದ ಕರದಲಿ ಕಲ್ಮಸಾಪಹ 

ವೆಂದೆನಿನ ಸಿರಿರಾಮ ಮು ಸರು ಮು | ೪೬ || 

ಸಂಧಿ ಸದವಾಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪದ 

i ವೃಂದ, ನಾಲ್ಬತ್ತೆ ದನ ನಲು ಶಿತಿ 

ಕಂಧರನು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಪೇಳುವ ರಾಮ ಚರಿತದಲಿ || 

ಎಂದುವಗಲಜಿ ಹೈದಯ ಕಮಲದೆ 

_: ಮಂದಿರದಿ ನೆಲಸಿಪ್ಸ ದೇವ ಮು 

ಕುಂದ ಗುರು ನ ನ್ಯಾ “ಹಿ ಸಿಂಹೆ ನರಿ | | ೪೭ |} 

ಅಂತೂ ಸಂಧಿ ೧ ಕ್ಸ ಪದ, ೪೭ ಕ್ಸ 

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ 



ತ್ಸ ಫ್ರೀ ರ ಮಚಂದ್ರಾ ಯ ನಮಃ: | 

ಎರಡನಯ ಸಂಧಿ 

| ` ಕುಪೆನಿಂದ ಸುನ ನಂಗ ನಿಜತತ್ಸ ಜೋಡನೆ 

ಸೂಚನೆ | ಸಿಚೆ ಕ್ರಿಜಗನ್ಮಾ' ತೆ ಶ್ರಿ ಘು | 

ಜಾತ ಮರುಯರೊತಯೆ 
ಹನುಮಂ 

ಗೋತು ರಾಘವ ತಾನೆ ನಿಜತಕ್ವ ನನು ಬೋಧಿಸಿದ. | 

ಫದ | ತೆ ಕೇಳಾ ಜನ
ುಮನಂತಃ 

ಕರಣ ಬುದ್ಧಿ ಸಿ ಮೆಚ್ಚಿ ರಾಮನು... 

ಫರಣಿಸುತೆ ತಿಳು ಹೆನಲು ನುಡಿದಳು ಕರೆದು. ಮಾರುತಿ i 

ತರುಣ ತಿಳಿಯಾ ರಾಮ ಸಚ್ಛಿ 
' 

ತರನು ಸುಖ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತೊನ್ನು ಘಾ 
| 

ತಿರುಳೆನಿಸುನದ: ಬಂಡ ಚಿನ್ನ
 ತ ಜಗಳ ಯನ | Hall 

ತಾನು ತಾನಾಗಿರ್ದು ಟದ | 

ತಾನೆನಿಪ್ಸುದು ತನಗದಿಲ್ಲ. 

ಜಾ ಡಿ ನಿರ್ಮಲ ನಿರಂಜನ ೧ರ್ನಿಕಾರ ನಿಜ. |. 

ಸಾ ಸುಭವ ಸಂನೇದ್ಯ ಶಾಂತಾ 

| ಧೀರ: ರಹಿತನ ಮಾಯಕ್ಕ ಯ 

ಸೇನನೂ ಹೊಡ್ದದಿಹ ಸಮನ್ಯಾ ಬಿ ಡೈ ಗುರೂಸಿ 
4 Ws | 



ಎರಡನೆಯ ಸಂಧಿ | ೧೫ 

ಸಾನು ಮೂಲಸ್ರಕ್ಸ ತಿ ಸರ್ಗ 

ಸ್ಥಾನ ಸಾಶನಕಾದಿ ಕಾರಣೆ | 

ನಾನು ತತ್ಸಾಮುಥೃ ೯ದಿಂದುಗುಳುನೆನು ಸಂಕ 
|: 

ನಾನ ಸ ಷ್ಟಿಗಳನಲಸಜಿ. | | 

ಇನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವನು ಸು 

ಜ್ಣಾ " ಫಮಯಗಾರೋಪಿಸುವರಾತನಲಿ ಗುಣಗಣವ ': | ೩೫ 

. ಶುದ್ಧ ನಿರ್ಮಲ ರಘುಕುಲದಲಾ | 

ಯೋಧ್ಯ" ನಗರದಿ ಜನಿಸಿ ಪಾಲಿಸೆ 

ವಿಧ ,ರವನ್ನೈದಿದ ನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ; ನೊಡಸೊಲಿದು || 

ಉದ್ದಿದನು “ಚೂಟಕಿಯನಸುರರ | 

ಸಿಸ್ಪಸಲ್ಯಾ ಶಿ ಶಿಲೆಯ ಶಾನವ | 
ಸೊದ್ದನೈದಿಪೊಲಿದು ಜನಕನ ರಾಜಸಭಿಣn © ೪ 

ಚಾನವನು ಮುರಿದನು ಮಹೇಶನ 

`ಸವಾದರು ತನಗೆ ಯಿರುತಾ 
| 

ಟ್ರೋಹ ಮದವನು ನಿಲಿಸಿದೆನು.. ಭಾರ್ಗವ" ಮುನೀಶ್ವ ರನ | 

ಲೇಪರಯಿ ತನಯೋದಧ್ಯ್ಯ ಯಲ್ರಿರಿ 

ಭೂಪ ವಚನವ ಸಲಿಸೆ ನಡೆದನು 
| 

ತಾಪವಿಲ್ಲದೆ ದಂಡಕಾರಣ್ಯವನನುಜ ಸಹಿತ . ls 

ಕಳಚಿದನು ಕಾಯವ ವಿಶಾಧನ 

ಬಳಿಕ ಮಾಯಾ. ಮ್ಳ ಗವ ಕೊಂದನು 

ಜಟ್ ವತಾಯಾ ಸೀತೆಯೊಯ್ಯೆ ಜಟಾಯು  ಮೋತ್ಸನನು [| 

ವಿಸಿಕೊಡೆ ಕಾಬಂಧಕಾ ಸರಿ. 

ein ಪೂಜಿಸೆ ಕಬಳಿಯಲ್ಲಿಗೆ | | 

ಕೆಳೆತನಕೆ ಸುಗ್ರಿ (ವನಾಗಲು ಬಾಲಿಯನು ಕೊಂಡೆ ಇ. ಕಚ ಓಸಿ 



ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಬಾಲಕಾಂಡ 

ಸೀತೆಯನ್ಸೇಷಣವೆ ನೋಡುತ 
ಸೇತುವನು ಕಟ್ಟಿದನು 'ಶರಧಿಗೆ 
ಪಾತಕಿಯ ಪಟ್ಟಣವ ಕೆನಿನಾಯಕರು ಸಹ ಮುತ್ತಿ | 
ಭೀತಿಸದೆ ಸ ತಾ ನ 

ಜಾತ ಗು ಕೊಂದಾ 

ಭೂತಳದ ಲಂಕೆಯ - ನಿಭೀಷಣಗಿತ್ತು ಪಾಲಿಸಿದಾ 

' ಭಾಸುರದ ಪುಷ್ಪ ಕದ ಮೇಲೆ 9) 

ರ ಸಹಿತಯೋಧಾ | 
| ವಾಸವೈದಿ ಸಮಸ್ತ ರಾಜ್ಯದ ಸಟ ವನು 

ಕಾಸು ನಿ ನೀಸದ ಧರ್ಮ ತಪ್ಪದೆ. 
ಶಾಸಿಸುತ ನ ನೃಪ ಮಾರ್ಗವನಿ: ಜಗ 

ದೀಶನೀಸರಿ ಮಾನುಷಾಂಗದ ಲೀಳೆಯನು ಧರಿಸಿ 

ತ © 2 

ಇನಿತು ಮೊದಲಹ ಗುಣವು ರಾಮನ 
 ಲೆನುತಿಹರು ನಿಜ' ನಿರ್ವಿಕಾರನ | 
ಲನುಪಮನ ನನದ ಯನ ಮೂತಾ ೯ನಂದ ನಿಗ್ರ ಹನ | 
ಜನವ ಜ್ ಜಾಡ್ಯ. ಹೀನನ 

ಚಿನುಮಯನೆ ಜೀತನಕೆ ಚೇತನ 
ನೆನಿಸಿದಾಗಮ ಸಿದ್ಧ ಸತ್ತಾ ಮಾತ್ರ ನಿಗ್ರಹನ 

ರಾಮ ಯನು ನಿಲ್ಲ ನಿಲಿಸನು 
ರಾಮ ಮಃಖಿಸ ಬಯಸನೇನುನ 
ರಾಮ ಫಿಡಿಯನು ಬಿಡನು ಬಿಡಿಸನು: ಮಾಡ ಮಾಡಿಸನು 
ರಾಮ ಚಲಿಸನು ಮರೆಯ ಮರೆಸನ | ಸ 

ರಾಮ ಸರಮಾನಂದನದರಿಂ 

ಕಾಮೆ ನಿಷಯನಿದೂರ ಗುಣಿಯಂದದಲಿ ಕಾಣುತಿಹೆ 

|೭॥| 

lel 

coy 
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ಇಂತು ಸೀತಾದೇವಿ ತಿಳುಪಲ 

ನಂತರದಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ತಾನೇ 

ನಿಂತ ಮ ಕೂಡೆ ನುಡಿದನು ನಗುತ ಕರುಣದಲಿ | 

ಶಾಂತಮತಿ ಕೇಳಾತ್ಮ ತತ್ವವ | 
ದೆಂತೆನಲು ಶಿಳುಪುನೆನು ಆತುಮ 

ನಂಶರಾತುಮ ಸರಮಕೆಂಬೀ ಮೂರು ತೆಕನೆಂದ lca | 

ಮಗನೆ ಮಹದಾಕಾಶ ಜಲದೊಳೆ 

ಗೊ ಗೆದಿಹ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಧ್ಯದ 

ಗಗನನಚ್ಛಿನ್ನಾ ಖ್ಯ ಹ ತೋರುವಂದದಲಿ | 

ಬೆಗಡು ಬುದ್ಧಿಯೆ ಬಿಂಬ ಪೂರ್ಣನೆ 

ನುಗೆ ಮಹತ್ಕಾ ರಣದ ಬೊಮ್ಮ ವು 

ಸೊಗಯಿಸುವ ಗತ ಕ್ಷಿ ಮಧ್ಯ ವು ಯೆಂದನಾ ರಾಮ | ೧ || 

ಸತ್ಯ ಸಂವಿನ್ಮಾಶ್ರನದ್ವಯ . 
ನಿತ್ಯ ನಿಷ್ಠಳವಾಗಿ ಹೇಳಲು 

ಇತ್ತಮೆಂದಳವಡದ ಬೊಮ ವೆ ಸುಸ್ತಿ ಯಂದದಲಿ | 

ಮತ್ತೆ ಯದರೊಳು ಕಲಸು ಹಹ 

ವೃ ಫ್ರಿ ತಾವಾಭಾಸ ಸಾಕ್ಷಿಯ | 

ಹೊತ್ತ ಹಮ್ಮಿನ ಜೀವ 'ಜಾಗ್ರದ ಬಿಂಬನೆನಿಸುನದು ೧೩1 

ರೋಕನೀ ಪ್ರತಿ ತಿಬಿಂಬನೆನಿಸುವು 

ದೇಕ ನದೃ ಯ ಪೊರ್ಣನೇ ನಿ ; 

ವಾ ಕುಳಾಖಂಡೈಕನದರ ನಿಲಾಸವೇ ಸಾಕ್ಷಿ | | 

ಜೋಕೆಯರಿಯದ ಮೂಡ ರಾಜೀ 

ವಾಕ್ನತಿಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಲಿ ಹೊರಿಸುವ 

ರೀ ಕಳೇಬರ ದುಃಖಿಯಭಿಮಾನವನು ನಿಜಕೆಂದು : .. |೧೪| 
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ಮೆಸೆಗೆದಡೆ ಜಲಬಿಂಬ ಗಗನವು 

ಮಸಗಿದಂದದಿ ಕಾಣೆ ಮದಾ 

ಗಸಕೆ ಚಲನವದುಂಟಿ ಯೂಪರಿ ಕಲ್ಪಿತದ ಸಾಕ್ಷಿ | 

ಯೆಸೆಗಲಂಡವನದರ ಡೆಸೆಯಿಂ 

ಬಸವಳಿವ ಪ್ರ ಬಿಂಬ ಜೆ:ನನು 

ಮಸಗದದ್ವ ಯ ರೂಪನಿಯಿತನಾ ನಾತ್ಮ ನೋದೆಂದ 

ಇನು ವಪ್ರತಿಮಂಗೆ ಭೇದಾ 

ಭಿನ್ನ ಪ $ವಿಂಬಂಗಳಂತೆನೆ 

ಕನ, ಡಿಯಲೊಗದಿದ್ದ ಗಗನವು ಗಗನ ಹೊರತಾಗಿ || 

ಮಾದಾ ತೆರಹದುಂಟೀ | 

ಳಗೆ ತಾ ತೋರಿದಂದದಿ. 

ಗತಕದ ಜೀವ ಸೂರ್ಣನೊಳೇ ಕವಾಗಿಹನು 

ಹ 

as 

೦ ಸ GL 

ಸೆ pat 
5.0 

ಬಿಂಬ ಗಗನವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮ 

ಹಾಂಬರವೆಯುಳಿನಂತೆಯಾಭಾ | 

ಾಂಬರದ ಕಲ್ಪ ನೆಯಳಿಯಲಾ ಕಲ \ನೆಯಲೊಗದ | 

'ಬಲಿಸುವಾ "ಜೇನ ತಾನು ಜಿ 

ಬರವ ಕೊಡುವನು ಕೇಳ್ಸ 

೦ಬಿ ತಿಳಿಯ್ಯೈ ತತ್ವಮಸಿ ವಾಕ್ಕ್ಯಾರ್ಥವೆಂದಿದನು : 

ಥ್ರ 
೧ 

“2.೬. 5 

ನಿದ್ಯೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಗೆ 

ವಿದ್ಯ ಪುತರಹಿ ಓಕ ವೆತಡಕು | 

ಸಿದ್ದ ನಿದ್ಯೆಯೆ ಲಕ್ಷ ಸವದಕೇನಿಲ್ಲ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ | 

ನಿದ 'ಾಭಾಸವು ಕೆಡರಿಕೆಯು 

ನಿದ್ದೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವುಳಿವುದು 

ದ್ದೆ ನಿತಯ ತಾಕೆಯಾರರಿ ತತ್ಯಮಸಿಯ್ಯ ಕ್ಕ 

|| 

10೬1 

| ೧೭ | 

೧೮. 
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ಇದುವೆ ಶಾ ವಿಜ್ಞ್ಞಾನವೆನಿಸುವು 

ವಿದನು ನಾಸ್ತಿ ಕರಿಂಗೆ ಹೇಳದಿ 

ಕಿದನು ಬಲ್ಲನು ನನ್ನೆ ಭಕ್ಕರು ನನ್ನ್ನ ಭಕುತಿಯಲಿ | 

ಮುದವನೈ ದಿ ನಿರಾಯಸದಿ ಮೆ 

ತ್ಸ ದವ ನಡೆವರು ಬಿಕೆ ಕ್ಷಯುಕ್ಮ ರ 

ಫದಕೆರಗಿ ಒಂಗುವಳು ಮಾಹಾನಾರಿ ದೂರೆದಲಿ 

ಭಕಿ ನಿಮುಖರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಜಾಲದ 

ಗರ್ತದೊಳು ಸೆರಿ ಮುಳುಗಿ ಮೋಹದಿ 

ಮತ ತ್ರ ರಾಗಿಹರವರಿಗೇ ಸುಸಹಸ್ರ ಯೋನಸಿಯಳಿ | 

ಹತ್ತು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿ ಹರು ಯೋಗದ 

ಯುಕ್ಮಿ ದೊರಕದೆ ಕಾಲ ಕರ್ಮವ 

'ಫುತ್ಮರಿಸರೆಂದೆಂದು ಹಮ್ಮಿನೆ. ಬದ್ಧ ಬಿಡೆದೆಂದ 

ಹಮ್ಮು ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಾ 
ಹಮ್ಮು ಜೀನತ್ಚ ನನು ಪಡೆವುದು 
ಹಮ್ಮು ಚ ಫಲವನುಣಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವೆದು ॥ 
ಹಮ್ಮರಳಿದವರಿನ್ನ ಭಕುತಿಯ 

ಧರ್ಮವಲ್ಲದೆ ಬೇರದೇನೂ 
ನಿರ್ಮಲದ ಇಥನಿಲ್ಲ ಸಕಲಾ ಗಮದ ಸಥವೆಂದೆ 

ನನ್ನೊ ಳಾದೀ ಲೋಕ ಕಲ್ಪನೆ 
ಬಿನ | ಮಪದಾದಿಗಳಹಂಕೃತಿ 

ಯನ್ನ ದಾಸೆಂದೆರಡು ಭಾವದಲದನು ಗೆಲುವನರು | 

ನನ್ನ ದದ ನಾನೆಂಬ ಹನಿ ನ 

ಗನ್ನ ಗತಕವ ಜರೆದು ಭಕುತಿಯ 

ಚೆನ್ನ ಭಜಿಸಲಿಕೆನ್ಹ ತತ್ವವ ಹಡೆವರವರಿಂದೆ 

|| oF | 

FCN 

| ೨. | 



೨೦ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಬಾಲಕಾಂಡ! 

ಇದು ರಹಸ್ಯವು ಸಾರ ವೇದದ 

ಹೃದಯವರಿತ ಮಹಾನುಭಾವರಿ 

ಗೊದನಿ ಹೇಳಿದ ಮಾರ್ಗವೆಂದೆನು ಶುದ್ಧ ಮತಿ ನಿನಗೆ ॥ 

ಮದನುಭಕ್ಕಿನಿಹೀನರಿಂಗೆ 

ನ್ಪದಿರು ದೇವೇಂದ್ರಾ ದಿ ರಾಜ್ಯದ 

ನಡನಿಗಧಿಕವು ಯೋಗ ಸಾರನಿದೆಂದು ಕರುಣಿಸಿದ ||,೨೩ | 

ಕಾಂತೆ ಕೇಳಿದು ಗೌಪ್ಯ ದೊಳಗೆ 

ತ್ಯಂತ ಗೌಪ್ಯ ಮಹಾಘ ನಕರ 

ಭ್ರಾಚರಸ ಸುತರ ವೇದಾಂತ ಸಂಸಿದ್ದ i} 

ಸಂತಸದಿ ಪ್ರೀ ರಾಮನೇ ಹೆನು 

ಬಂ ವಿವೇಕನಿದ ತಿಳಿ 

ವಂತರಂಗದಿ ಪಠಿಸೆ ಪಡೆವರು. ಮೋಕ್ಷ ಸಂಸದನ | ೨೪ | 

ಮಾತೃ 

ಜಾತಿ ಸಂಕ | 

ತೆವವು ಪರದಾರ ಕೊಟಿವು ತಾ ಬಾಥ. | 

ಾತಕವು ಸೆಹಿತಿ ದರೂ ದಿ | 

ರ್ಧೂತ ಕಲ್ಮಷ ಸೂಜ್ಯ ನೀ ರಘು 

ಜಾತ ಚಂಕೆಯ ಹ ಹೈ ಇರು ನಲೊಲಿದು. ಸಠಿಸಿದಡೆ 

ವಧೆ ನಿನ, ಘಾತಕ 

ರಧನಾಸ 

ಭಿ 

ರ ಣಿ ೫ ಅ ದ ತ 

© eh 

ರಾಮ ಭಕುತಿಯ ಸವಿವನೇ ಸು 

ತಾ ತ)ಮರೆಲ್ಲರಲಧಿಕ ಸೂಜ್ಯನು | | 
ಹ ಹೊಗಳುವನ ಕುಲಕೋಟಗಳು ಪಾವನವು | 
ರಾ ಮನಂಸಘ್ರಿಸ ಫ್ರಸ್ಮರೆ ರಣೆ ಕಾಮಿತ | 

ಕಾಮದೇನು ಮುನೀಂದ್ರ ರಿದ್ದು 

ದ್ಹ್ದಾಮ ನದವನು ಪಿವಿ ಂದನು ಶಿವನು ಶಶಿಮುಖಿಗೆ 1೨೬1 



ಎರಡನೆಯ ಸಂಧಿ 2೧ 

ಆಯಿತಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಧಿ ಯೆರಡಬು 
ಜಾಯತಾಂಬಕ ರಾಮೆ ಚರಿತದಿ | 

ವಾಯುಪುತ್ರನ ಬೋಧಿಸಿದ ನಕ್ಷತ್ರ ನದ ಸಂಖ್ಯೆ | 
ಕಾಯ ಕರ್ಮು ಕಲಾಪ ದೂರನ 

ಮಾಯನದ್ವಯ ನಂದ ಸದುಗುರು | 

ರಾಯ ಸಿರಿ ಸಿತ್ಯಾತ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೃಸಿಂಹೆ ಸಲಹೆಮ್ಮ | ೨೭ || 

ಆಂತು ಸಂಧಿ ೨ಕ್ಟೈ ನದ ೭೪ ಕ್ಸ 

ಮಂಗಳನುಹಾ ಶ್ರೀ ಶ್ರಿ 

ಶೀ ತ್ರೀ ಶ್ರೀ 



| ತ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನನು | 

ಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ. 
ದೇವತೆಗಳು ನಾರಾಯೆಣನಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದು 

ವ 

ಜಬ 

ಸೂಚನೆ | ರಾವಣಾದಿಗಳಟ್ಟುಳಿಯ ರಾ 
ಜೀವ ಸಂಭವ ಮುಖ್ಯರರುಹಲು 
ದೇವ ನಾರಾಯಣನು ಸಂತವಿಸಿದನು ಕರುಣದಲಿ [| 

ಪದ || ಎಲೆ ಜಗದ್ಗುರುವರನೆ ಸಂಶಯ 

ವಳಿದುದೀ ನೀನೆಂದ ಜೋಡಣೆಯ 

ಸುಲಭದಿಂ ಕೃತಕೃತ್ಯೆಯಾದೆನು ಧನ್ಯಯೆನಿಸಿದೆನು | 

ಕಳಿದೆನಂತರ್ವ್ಯಥೆಯ ರಾಮನ 

ಲಲಿತ ತತ್ನಾ ಿ ಮೃತವ ತನ್ಮುಖ 

ಗಳಿತ ಪಾನದಲಾಶೆ ಹಿಂಗದಿದೆಂದಳಾ ಗಿರಿಜೆ |೧| 

ಪಗಲೆನಗಭಿವರ್ಣಿಸಿದಿರಾ 
ಯೋಗ ಮೂರುತಿ ರಾಮ ಮಹಿಮಾ 

ಸಾಗರದಿ ಸಂಕ್ಷೇನ ಮಾತ್ರನೆ ಮತ್ತೆ ನಿಸ್ತರಿಸಿ ॥ 
ನಾಗಭೂಷಣ ಭಕುತಿ ತೋಷಣ 

ರಾಗ ಶೋಷಣ 'ವ್ಯಕ್ತದಿಂ ಸ್ಫುಟ | 
ವಾಗಿ ಕರು ಣಿಸಬೇಹುಜಿನಲೀಶ್ವರ ನಿರೂಪಿಸಿದ 9] 



ಮೂರನೆಯ ಸೆಂಢಿ : 

ಹೇಳು ದೇವಿ ಮಹಾಫೆ ನಿಕಕೋ 

ಸ್ಮೂಲನೈಕ ಸಮರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರದ... 

'ಜಾಳದೊಳೆಗುತ್ತಮದ ಗೌಫ್ಯದಲತಿ ರಹಸ್ಯವನು 1 

ಹೇಳಿದೆನು ನಾ ಮುನ್ನ ಪರಮ ಕೃ ' 

ಹಾಳು ರಾಮನ ರಾಮನೇ ತಾ 

ಹೇಳಿದನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾ ಕಥೆಯ 

ವರ್ಣಿಸಿದೆನಾ ಕಥೆಯನೊಲಿದಾ 

ಕರ್ಣನವ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಡುವುದು 

ವನ್ಹಿಯಂದದ ತಾಪ ಮಾರಜ್ಜ್ಯಾನ ತೊಲಗುನದು || 
'ಉನ್ನತದ ತನ ಸಿದ್ದಿಯಹುದು ' . 
ನ್ನ್ನ ಪುತ್ರರ ಸಂತತಿಗೆ ಸೆಂ | 

ಪನ್ನ ದೀರ್ಫಾಯುಷ್ಯವಾಗಿಷ್ಟಾರ್ಥವಹುದೆಂದೆ. KN 

| ರಾವಣಾದ್ಯರ ಭಾರದಿಂ ಭೂ 
'ದೇನಿ 'ದಂದಳವಳಿದು ತಾ ಬಡ: ೨11 

ಗೋವಮೆನಿಸಿ ಮ್ಳ ನೆಡುಗಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಡುತೆ ಕೆಂಪಿಸುತ 1 

ಪೇನ ಮುನಿಗಣರೊಡನೆ ಹೋದಳು. 
ತಾನೆಕೆಯ ಮಗನೆಡೆಗೆ ಕಂಗಳ 

ಹೀವಿದುದಕದಲೆಲ್ಲವನು ಹೇಳಿದಳು ಮೊನಿಯಿಡುತ' 

ೀಚರನು ಗೆಲಲೆರಡು ಫಳಿಗೆಯು 

'ಯೋಚಿಸಿ ಧ್ಯಾನದಲಜನು. ಕಾ. 

ಯರ್ಯಾಚರಣೆಯನು ತಿಳಿದು ಕೀರಾಂಬೋಧಿಯೂ ತಡಿಗೆ 
ನಾಚದಮರರು ಧರೆ ಸಹಿತ ಸಚ . 

ಪಾಚರಂತರ್ನೆಳದ್ದನೆಜರ ವಿ 

ಮೋಚ ಬಂಧನ ಹರಿಗೆ ಬಿನ್ನಹಮಾಡಲೈ ತಂದೆ 

ಮಿ 

|೩| 

lv 

|೫| 

೬ || 



೨೪ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ _. ಬಾಲಕಾಂಡ 

ಸ್ಮುತಿಸಿದನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಿರ್ಮಲ 

ಶು ತಿ ಪುರಾಣಾಗಮದ ಶಾಸ್ತ್ರ 

ಪ್ರತತಿಯಿಂದಗ್ಗ ದ ಗಳಾಕ್ತರ ಲುಪ್ತ ವಚನದಲ್ಲಿ ॥ 

ಪ್ರತಿಯಿ ಡದ ದೈವದಲಿ ಮುಳುಗಿದ 

ಮತಿಯಲಾನಂದಾಶ್ರುಧಾರಾ 

ವ್ರತನಿರಲು ಕರುಣದಲಿ ಮೈದೋರಿದನು ಮುರವೈರಿ || ೭ || 

ಕಂಡನಿದಿರಲಿ ಹೊಳೆಹೊಳೆನ ಮಾ 

ರ್ತಾಂಡಕೋಟಪ್ರಭೆಯ ತೇಜದ 

ಲಂಡಲೆಯೆ ಕತ್ತ ಯ ಮೂಡಣ ದೆಸೆಯ RO | 

ಹಿಂಡು ಕವದ ದೈವದಿರವನು 

ಪುಂಡರೀಕಜ ನೋಡಲಾರದೆ | 

ಕಂಡನೆಂತ್ಸೈಕ್ಯದಲಿಯುಳಿದರು ಕಾಣಲಳವಹುಣಿ |e 

ಇಂದೃನೀಲ ನಿಭಾಂಗ ಕಾಂತಿಯ 

ಮಂದಹಾಸಾಸ್ಮೇರ ವದನದ 

ಕುಂದ ಕುಟ್ಮಳ ದಂತಪಂಜಕ್ಕಿಯ ಸಲ್ಲವಾಧರದ | 

'ಚಂದ್ರಕೋಟ ಪ್ರಭೆಯ ಮಕುಟದ. 

ಗೊಂದಣದ ರತುನಾಳಿ ಖಚಿತರ : 

ವಿಂದ ನೇತ್ರದ ಭ್ರೂಲತಾ ರಾಜಿಯಲಿ ರಂಜಿಸಿದ |e |) 

'ಮುಕರ ಕುಂಡಲ ಕಾಂಡ_ವದನಾ 
ಸಿಕದ ಮೌಕಿಕ ಬಿಂದು ಭಾಳದ 

ಚಕಿತ ಕಸ್ಸುರಿ ತಿಲಕ ಸುಂಗೊರಳೆಸನ ರೇಖೆಗಳ. || 

ಸಕಲರನು "ಮೋಹಿಸುವ ಸವಿನುಡಿ ; 

ಯುಕುತ ವಚನದ ಮೃ ದುಮಧುರೆ ಸೂ . 

: ಚಕದ ಗುರು ಗಂಭೀರದಿಂದಸುರಾರಿ ರಂಜಿಸಿದ || co |; 



ಮೊರನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಚಾರು ದೀರ್ಥ ಚತುರ್ಭಜದ ಕೇ 

ಯೂರ ಕಂಕಣ ಬಾಹು ಪುರಿಗಳ 

ನೀರಮುದ್ರಿಕೆನೆರಳ ಚಳ್ಳುಗುರ್ಗೊನೆಯ ಸೌಭಗದ 

ಮಾರನನು ನೆತ್ತಿರ್ದ ಚೆಲುವಿನ 

ಮೂರುತಿಯ ಕರಕಲಿತ ಚಕ್ರ 

ದಾರ ಶಂಖಗದಾ ಪದುಮ ಶೋಚಿಯೆಲಿ ರಂಜಿಸಿದ 

ಹಾರಗರಾನಕಿಯ ರುಳೆವಟಿ 
| 

ತೋರ ಕೌಸ್ತುಭ ವೈ ಜಯಂತಿಯ 

ಸೇರುರದ ಸಿ A ಲಾಂಛನ ಗಂಧಲೇಪನದ || 

ಜಾರುಹೇಮ ಬ ಬ್ರಹೆ ಒಸಾತ್ರದ 

ಭೂರಿ ಭುವನದ ರ ̀ಶ್ರಿನಳಿಯ 

ವಾರಿಜದ ದಳದೋಳಿಯೊಪ್ಪುವ ನಾಭಿಯಲಿ ಮೆರೆದೆ 

ನೀತ ಜಘರದ ಭೂರಿ ಭಾಸೆಯ 

ನೆ ಮಣಿ ಖಚಿತ ಕಾಂಚೀಧಾಮದೂರುಗಳ 

ಆತಗರುಡೋಪರಿ ನಿವಿಷ್ಟೃವ 

ಬೋತ ಜಾನುದ್ವಯದ ಜಂಪೆಯ 
& 

ಕಾತರದ ಕಣೆಗಾಲ ಖಡೆಯದ ವೀರ ಜಾವುಲಿಯ 

ಗರುವ ಕರತಳ ನಿತ ಹೇಮಾಂ 

ಬುರುಹ ನಿಜಸದಯುಗದ ಜಿಲ್ಕಿನ 

ಬಿರಳದಳಿಡೋಳಿಗಳೆ ತಳೆಗತ ಪ್ರ 

ಸಿರಿಯವಸಿಯರು ಕೂಡೆ ಸನಕಾ 

ದ್ದರು ಸುಪಾರ್ಷದ ಸಿದ್ಧ ಸಂಗದ 

| 

| 

ಸುರಮುನೀಂದ್ರ ರ ನಡುಪೆಯೊಪ್ಪು ವ ದೈವವನು ಕಂಡ 
ಭಿ 

ln ಫಿ ೪ರ. 

col 

| ೧೨ | 

| ೧೩ | 

| av | 



೨೨೬, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಬಾಲಕಾಂಡ 

ಸತ್ತಿ ಗೆಯ ಸಾಲುಗಳೆ ಚಾಮರ 

ಜೊತ್ತು ಗಳ ರುಲ್ಲರಿ ಸತಾಕಾ 

ಮೊತ್ತದ ದಣಿಮಾದಿಗಳ ಮಹೆಬೈಶ್ವ ರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಗಳ [ 

ನೈ ತ್ರ ಗೀತ ಸ ಸುವಾದ್ಯ ಗಾಯಕ 

ಸತ್ರ ಮರ ಪಾಶಕರ ಪಾವನ 

8 ರಿಯೊಡನೊಡನೋಲಗಿಸಲೊಪ್ಪುವ ನಿಭವವನು ಕಂಡ 1೧೫ || 

| ಸೋಡಿ ಹರ್ಷಾನಂದ ಜಲ ಕಡೆ 

ಗೋಡಿನವರಿಯಲು ಕಂಗಳಲಿ ಮಾ 

ತಾಡಲರಿಜೆಕೆ ಗದ್ದ ದಾಕ್ತರದಿಂದ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಯ || 

ಮಾಡಿದನು ತಗದು ಜಯ ಸ 

ಗೂಢ ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಮ | 

ರಯಾಡಿಸುವ ಸನ್ಮಾತ್ರ esd ಶರಣೆನುತ | a೬ || 

 ಆರವಶದಲಿ ಮಾಯೆ ಜಗವನು 
ಸೇರಿ ಸಿ ಸ್ಥಿತಿಗಿರಿಸುವಳೊ ಹರಿಸುವ 

ಭಾರ ನೀ ನೋಕ್ಷೇಚ್ಛುಗಳು ಹ ) ದಯದಲಿಯನವರತ || 

ಸಾರಿಚಿಂತಿಸಿ ಕರ್ಮಸಪಾಶನಿ 

ಕಾರನನು ಖಂಡಿಸುನರಾತ್ಮ ವಿ. | 
ಸಕಾರವಂತರಿಗಾರು ಗತಿಯಾತನನೆ ಮರೆವೊಕ್ಕೆ | ೧೭ | 

_ ಇಲ್ಲದೀ ಜಗವಳಿನಕಾಲ 
ತ ಶೃಲ್ಲ ನನಗಳಿವಾತ್ಮ ಸುಖರಸ 

ದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ, ಪಾದಮಹಿಮಂಗೀ ವಿಷಯ ಭೇದ | 

ಎಲ್ಲಿಯದು ನಿನ್ನ ಮಳೆ ಸಿರಿಸದ 

 ಹಲ್ಲನೈೆಕ ನ ಸರಾಯಣರು ಸಹ NS 

' ತೊಲ್ಲರನ್ಯವ ನಿಜಕಥಾಮೃ ತಸಾನ ತೃಪ್ತಿಯಲಿ | || 



ಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ ೨೭ 

ಶುದ ಬುದ್ದಿ ಯಲಿನವರತ ಬಿಡ 
ದಿದ್ದು ನಿನ್ನನು ಭಜಿಸುತಿನ್ಟಾ 
ಬುದ್ಧಿ ನಂತರಿ ಗಪ್ಪ ಸುಖ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಕರ್ಮದಲಿ | 
ಹೊದ್ದಿದಾಚಾರದಲಿ ಜಸತಪ 

ವಧ್ಯ ಯನ ಮಖದೇನ ಮಾಡಿಯು 

ಶುದ್ಧರಾಗರು ಸುಖದ ಲೇಶವ ಸಡೆಯಠವಕಿಂದ nr || 

ನ್ನ ಚಿತ್ರದ ದೋಷನನು ನಿ 

3ಂಥ್ರಿ ಣ್ ಕೆಡಿಸಲತಿ ಸಂ 

ಮುನಿಗಳ ಹೈದಯ ಸಾರನೆನಿಪ್ಪ ನಿಮ್ಮುಣಯ | 
ak 
ಸ 

Gl 

ರನ್ಷ ವನು ಭಾನರತ ಧನ್ಯ ರದಾರು ತನ್ನೆ ತೆ | ೨0 |] 

ದೇವ ನಿನ್ನುರದಲ್ಲಿರುತ ರಾ 
ಜೀವಭನೆ ಮತ್ತಂತೆ ಪದೆ ತುಳ 

ಸೀ ವಿಶಿಷ್ಟ್ರದ ಮೂಲೆಯನು ಕಂಡದೆಕೆ ನತ್ಸರಿಸಿ | 
ನೋವೊ ಸವತಿಯ ಪರಿಯಲಳಲುವ 

ಭಾವ ಜೆಲುವೋ ನಿನ್ನ ಸದಯಂಗ 
ಸೇವೆ ನಿಜಭಕುತರಿಗೆ ಸಿರಿಯಂದಧಿಕ ಶರನೆಂದ | ೨೧ || 

ಭಕುತಿಯನೆ ಬಯಸುವರು ನಿರ್ಗುಣ 

ಭಕುತರೆಹ ಸಾರಜ್ಞರದರೆಂ_ 

ಭಕುತಿಯೇ ಸಂಸಾರ mg ಭೇಷಜವು | 

"ಮುಕುತಿನಾಥಕೆ ನಿನ್ನ ಸಿರಿ 

ಭಕುತಿಯೆಂದೂ ಸ ತ 

`ಸಕಲರೊಜೆಯಕೆ ತನೆಗೆ ಕರುಣಿಸಿನುತ್ತ ಸಪೊಡನಂಟಿ | ೨೨.[| 



1೮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಬಾಲಕಾಂಡ 
ಟು 

ಕಾಂತೆ ಕೇಛಿಂತೆನಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚ 

ನ ಮ ಇಲಿಕೆಂದ ದಜ ಸ ಸರೋಜಭವ || 

ತ 

ದ್ವಂತರವು ಧಿಟಕುಂಟಿ ದೇವ | 

ಮುಂತೆ ಹೇಳೆಂದುದಕೆ ಬಿನ್ನ ಚ 

ರಾವಣನು ಸೌಲಸ್ತ್ಯ್ಯ ಸಂಭವ 

ನಾನಿಗಡ ದಾನನರಿಗೊಡೆಯನು 

Sl ಪತನಾ ಕಂಟಕನು || 

11 A ಹ್ 
ಇ ತಿ | ಹೀವ ಹರಿಶರೆನುತ್ತ ಬಗೆಯನು ತ್ನಣಕೆ ಸಮನೆನುತ 

ಮಾನವರಲಾತಂಗೆ ಮರಣನ 

ದನ ಕಲ್ಲಿ 'ಸಿದೊಂದು ಮಂಗಲ 

ನೇವಿ ಹೇಳ ಸಂ ದೇನ ನೀ ಮ ನುಜಾನತಾರದಲಿ || 

ದಾನವನ ಗೆಲಿದೀವುದೆನ್ಮು ಭಿ A 

ಮಾನ ನಿನ್ನ ದೆನುತ್ತ ಸರಸಿಜ | 

ಸೂನು ಬಿನ್ನ ವಿಸಿದಡೆ ಮಗುಳಿಂತೆಂದನಸುರಾರಿ 

ಜಂಬ ಮೆಚ್ಚಿ ಭಕುತಿಯ 

ಗರು ನರನೀಯಲಾತನು 
ಅ ದಶರಥನಾಗಿ ಧರಣಿಯನಾಳುತಿಹ ನೀಗ 

| ೨೩, || 

| ೨೪ | 

| ೨೫ [| 

| ೨೬ || 



ಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ [0 ಇ) 

ಅನನ `ಮಗ ನಾನಾಗಿ ಕಾಲೆ 
ಗವತರಿಸುನೆನು ಶುಭವ ಬೆಳಸುವೆ 
ಕವಲು ನಾಲೈನಲಾನೆ ಜನಿಸುವೆನಂಜಬೇಡೆಂದು | 
ಭುವನವಂದಿತೆ ಯೋಗಮಾಯೆಯಖ 
ಯುವತಿ ಶನೆಗೆಂಡೆನಿಸಿ ಜನಿಸುವ | 
ಛವನಿಪತಿ ಜನಕನ ಗೃಹದಿ ಸೀತಾ ಸಮಾಖ್ಯೆ ಯಲಿ || ೨೭ [| 

ಮುಂತಣಗ್ಗ ದ ಕಾರ್ಯನೆಲ್ಲವ 

ಸಂತವ ಡಿಸುನೆಸೆಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ 

ಕಾಂತನಿಂಶರ್ಧಾನದಲಿ ls ನ | 

ಮುಂತೆ ನುಡಿದನು ಕೇಳಿದಿರಿ ೫ 

ಯಂತರಂಗವ ರಘುಕುಲದಿ ಸಿ | 

ಶ್ರಿಂತ ಮಾನುಷನಾಗಿ ಜನಿಸುವನಿಳೆಗೆ ಹಿತವಾಗಿ | ೨೮ || 

ನರನು ನರಹರಿಯಪ್ಸ ಗಡವಾ 

ನರರು. ನೀವೆಂದೆನಿಸಿಯಂಗದ 

ಲರಸು ಭ್ರತ್ಯರ ಪರಿಯ ಸೇನಾರ್ಥದಲಿ ಭೂತಳದಿ | 
ಹರಿಯಿ ಹೆನ್ಪೆ ಗನೆಂದು ದಿನಿಜರೆ 

ನೆರನಿಯನು ಸಂತವಿಸಿ ಹೊಕ್ಕುಳ A " 
ಹಿರಿಯಮಗ ಹರುಷದಲಿ ಹೊಕ್ಕನು ತನ್ನ ಮಂದಿರನ | $F | 

ಹೆರಿಯ ಕರುಣನ ಹಾರಿ ದಿವಿಜರು 

ಹರಿಗಳಾದರು ಹೆರಿ ಸಹಾಯಕೆ 

ಹರಿಗಳಕ್ಷೋಹಿಣಿಗೆ ಬಲು ನಾಯಕರು ತಾನಾಗಿ | 
ಹರಿಯ ಬರವನು ನರ್ವಶಾಗ್ರದಿ 

ಹರಿಹರಿದು ಹಾರುತ್ತ ದನ ed § 

ಗಿರಿತರುಗಳಿತ್ತಿ ಕ್ಕ ಮುರವ ಮಹಾಸರಾಕ್ರಮರು | ೩೦ | 



೩೦ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಬಾಲಕಾಂಡ 

ಇತ್ತ ಕೇಳೆಲೆ ಗಿರಿಜೆ ದಶರಥ 

ಲಶ್ತಲವ£ಯಲರಸೆನಿಸಿ ಘನ | 

ಸತ್ಯಗುಣನಿಧಿ ಭಾಗ್ಯ ನಿಧಿ ಮೂಲೋಕ ನಿಶ್ರುತನು | 

ಕೀರ್ತಿಯಲಿ ಶೌರ್ಯದಲಿ ದ್ದೆ ್ಕರ್ಯದ 

ಲುಕ್ಕ ಸತೃರ್ಮದಲಿ ಧರ್ಮದ. 

ನುತ್ತಮೋತ್ತಮನಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದನು ಮಹೀತಳನ | ೩೧ ॥ 

ತಕ್ಸಗುಣನೆಲುಂಟು ಭೂಪಗೆ 

ಮಕ್ಕಳೊಂದೇ ಯಿಲ್ಲವದರಿಂ | 

ದಕ್ಕಟಿನುತನೆ ಸುಯ್ದ್ಸು ಚಿಂತಿಸಿ ವರ ನಸಿಷ್ಕನನು | 

ಯಕ್ಕತುಳದಲಿ ಕರೆದು ಚರಣದ 

ಲೊಕ,ನೊಡಲನು ಸಾ ಮಿ ಸದುಗುಣ 

ಲಫ್ಪಣಾನ್ವಿತ ಪುತ್ರರಿನಗೆಂತಹೆರು ಹೇಳೆಂದ | ೩.೨ || 

ಚಂದ್ರನಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರೆ ಸೇನಾ 

ವೃಂದನಿಲ್ಲದ ಇ|ಪತಿ ಶಾಂತಿಯ 

ಲಂದವಡೆಯದ ಯೋಗ ಸದುಗುಣವಿಲ್ಲದಾ ವಿದ್ಯೆ || 

ಮುಂದಣರಿಯದ ಮಂತ್ರ ಗೋವುಗ 

ಳಿಂದ ನಿರಹಿತ ಗೋಷ್ಕವಾ ಪರಿ 

ಕೆಂದನಿಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯನಿದರಲ್ಲೇನು ಫಲನೆಂದ | ೩೩ || 

ಎನಲು ನಗುತ ವಸಿಷ್ಠ ನೆಂದನು 

ಜನಪ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಪುತ್ರರು 

ಜನಿಸುವರು ನಾಲ್ವರು ಮಹಾತ್ಮರು ದೇನತೋಸಮರು | 
ಮುನಿಸನೊಬ್ಬನು ಖುಸ್ಯಶೈಂಗಾ 

ಬ್ಯನು ತಪೋಧನ ಶಾಂತನಾಶನ | | 

'ನನುವರಿಸಿ ಬರಿಸೀಗಳಂತಿರೆ ಕಾರ್ಯವಹುದೆಂದ | ೩೪ | 



ಮೂನನೆಯ ಸಂಧಿ 

ನಾ ಸಯಿತನೇ ಪುತ್ರ ನಲಲ 

ಸಹಾಯವನ ಮಾತೆ ನೆ ಸಂ 

Fv ಶಚಿವರರ Nl ಯನೇಶಕ ಯತ್ತ ದಲಿ 

ಬೂಸುರಾಂತೇಕರಣ ಶುಚಿ ನಿ 

ರ್ಯ್ಜೋಷಿಯನು ನೆಕಿ ಬರಿಸಿ ಯಾಗದ 

ನೂಸಲಿನ ಕರ್ಮವನು ಮಾಡಿದರುಕ್ಕ ವಿಧಿಗಳಲಿ 

ಶ್ರಜೆ ಯಿಂ ಮುನಿವರರಿ ಯಜಿಸಿದ 

ರಥ್ದರಿ ಕುಂಡದಲಿ ಪಾವಕ 

`ನೆದ್ದು ಕರದಲಿ ಜಾಂಬುನಪ್ರಭ ಸ್ವರ್ನೆ ಪಾತ್ರದೆಲಿ 

ಶುದ್ಧ ಪಾಯೆಸನಿಡಿದನಿಲ ಮುಂ 

ದಿರ್ದ ನೈಪತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ ನಿದ ಫೊ 

ಳೃದ್ವೆಯನೆ ಮಗನೆಹನು ಸಂಶಯಬೇಡ ನಿನೆಗೆಂದ 

ಎಂದು ಸಾಯಸನಿತ್ತ್ಮ ನಲ ತಾ 

ನಿಂದನಂತರ್ಧಾನದಲಿ "| ಹ 

ವಂದಿಸಿದನೆತಿ ಭಕ ಶುಕ ಮುನಿನರರ ಚರಣದಲಿ [| 

ನಂದ ಹರ್ಷದಿ ೫ ಯುಷ್ಯಶೈಂಗ ಮಿ 

ನೀಂದ ವಾಸಿಷ್ಠ ರನುಮತದಿಂ 

ವಿಂದುಮೊಖಿ ಕ ಸಲೈ ಕೈಕಂ ಸತಿಯೆರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ 

ಆ ಸಮಯದಿ ಸುಮಿತ್ರೆ ಬಂದಾ 

ಗ್ರಾಸನನು ಬೀಡಿವಡೆ ತಮ್ಮ | 

ಗಾ)ಸಜೊಳೆಗರ್ಧರ್ಧವನು ಸಫ್ರೇಮದಿಂ ಕೊಡಲು 

ತೋಸದಿಂ ಮೂವರು ಯಜನೆ ಚರು 

ಶೇಷನನು ಕೊಳಲನನಿಸನ ಮನ 

ದಾಸರಡಗಲು ಗರ್ಭ ಹೊರದುದು ಸತಿಯರುದರದಲಿ 

೩ 

| a | 

| a | 

| ೩೭ ॥ 



೩೨ ಆಧಾ ತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಬಾಲಕಾಂಡ 
ಈ 

ವ್ಯಾಕುಲವ ಇರ ಸುಜ 

ವೀಕವ ಸವ AEH ಧರಣಿಯ ತ ನಗುಚೆ 1 

ಏಕನವೃ ಯನ ನಮಲನಕಿಯ 

ನಾಕೃತಿಯ ಪ್ರಶ್ಯಯನೆನಿಸ ಜಗ 

ಡೇಕನಾಥನು ಕೌಸಲಾ ಜಠರದಲ್ಲಿ ರಂಜಿಸಿದ | ೩೯ ॥ 

ಸಕಲ ಲೋಕ ತ ಸಕಲಾ 

ತ್ಮಕನು ಸಕಲಾಧಾಶ ಮಾಯಾ 

ಶಕುತಿಯಂಗೀಕರಿಸಿ ಸಕಲ ಜಗದ್ಭಿ ತಾರ್ಥದ ದಲಿ || 

ಮುಕುತಿ ತ ಸನಮನು 

ವ್ಯ ಹುತವೆನಲರಿ ರಿವಂತೆ ದಿ ವ್ಯ 

ಪ್ರಕೃ ಶಿ ರೂಪವ ದರಿಸಿಯನತರಿಸೆಲಿಕ ರಂಜಿಸಿದ | ೪೦ || 

ಸಂಧಿ ಮೂರಿಲ್ಲಿಗೆ ನಿಫಾನದಿ 

ಸಂದ ಪದ ನಾಲೃತ್ತು ದೇನ್ನಮು 

ಕುಂದನಿದ್ದನು ಕೌಸಲಾ ಜಠರದೊಳೆಗೆಂಬಲ್ಲಿ | 

ಸಂದು ಸಾಕ್ಷಿಕೆ ಹೊರದ ನಿಜ ನಿ 

ದೆ ್ಕೈಂದ್ವ ನಿರುಪಮನಾದ ಸನ್ನು ತ 

ಬಂಧು ಗುರು ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೃ ಸಿಂಹ ಸಲಹೆಮ್ಮ | ೪೧] 

(% ಶು ಸಂಧಿ ೩ ಕ್ಸ ಸದ ೧೧೪ ತೆ 

ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ (Co: 4” 



| ತ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ || 

ತ 
) ವ 

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ 

ರಾಮ ಲಕ್ಷ ರ ಬೆರೆತ ಶತು. ಶಫ್ನುರೆ ಜನನ ಬಂಲಲೀಲೆ 

ಸೂಚನೆ | ಭೂಮಿಪತಿ ದಶರಥಗೊಲಿದು ಶ್ರೀ 
ಯ ನೆರೆತ ಲತ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತು 

ನ್ರ್ಯಾಮಳರು ಸೊತಾಡಿದರು ನಿಜ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳ | 

ಪದ | ಗಿಂಜೆ ರೇಳಿದ್ಚುಶನೆ ಗರ್ಭವ 
ಧರಿಸಿದಾ ಕೌಸಲೆಯ ಅನು ಸಂ 

ಸ್ಫುರಣೆಯದು ಹೊಳಹೊಳದು ಬೆಳಗಿತು ರಾಜಮಂದಿರವ | 
ಸಂಸಿಯೊಳಗಣ ರನಿಯೊ ತ 

ಹೊಸದ ಮಿಂಚಿನ 

ಜೊರೆಯೊಳಿಹ ಸುಜೊ ಖ್ಯೋಕಿಯಿಂ ೦ದೆನ “2೬ c! ಸ್ಯ 28 ಸ್ತಿ ಲ ಪ 

ನೋಟಕರು ಬೆರಗಾಗಲಬಳೆಯ 

ಮಾಟಿ ಸಲ್ಲಹಿಸಿಸ್ಗು ವಿಷಯದ 

ತೋಟ ನೋಟಿಲೆಯಡಗಿ WR ಸಂದ ರಸದೊಳಗೆ || 

ನಳ ಚಿತ್ತವು ಯೋಗ ರಾಜ 

ಸೀಠವೇರುವುವಚ್ಚ ರಿಯಿ ಮರೆ 

ಕೋಟ ಜೊಮಾರಂದವನು ತಾಳಿದ ಬೂಮ್ಮನನು ಧರಿಸಿ ೨ 
ಈ 



Ne ಹೆತ್ತು ತಿಂಗಳ ಕಳಿಯಲದ್ವಯ 

ಪುತ್ರನನು ಪಡೆದಳು ಮೃಗಾಕ್ಷಿಸ 

ತ್ತಟಾಕಾದಿಗಳು ಸಮ್ಮ ಜಲಡಲುಕ್ಕುತಿಕ | 

ಸುತ ತ.ಲವನಿಯಲಭ್ರ ದಲಿ ಸ 

ದ್ವ್ಸೃತ್ತವಾಯೆ ಯಿತ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಲ 

ದತ್ತ ಲಮರಾನೀಕ ಸುರಿದರು ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಗಳ 

ಛಿ 

2 

ಪೂಷದರ್ಕದ ಸಂತ ಖುತು ಮಧು 
ಮಾಸ ಶುಡ ದ ನವಮಿ ಕರ್ಕಟಿ 

ರಾಶಿಗ್ರಹರುಚ್ಚಸ್ಥ ಪ ಸಂಚಕದಲಿ ಸ್ರನರ್ವಸಿನ ॥ 
iy 

ಆಸುರದ ನಿಕ್ಷತೃ ಶುಭದಿನ : 

ವಾಸರದಿ ಕೌಸಲೆಗೆ ಜಗತೀ 

ನಾಸ ರಾಘವನ ಜನಿಸಿದುತ್ತವು ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಂದು. 

ಆ ದಿನದ ಉನವಾಸ ಸೊಜಾ 

ಘ್ಮಾ ೯ದಿ ಜಾಗರ ರಾಮ ಚಿಂತಾ 

Kk ತನ್ನಾ ಮಾಮ ತದ ಸಲ್ಲಾ ಪದಿಂದಿರ್ಮ || 

ಭೂ ದಿನಿಜರಿಗೆ ದಾನ ಭೋಜನ 

ಹಾಡಿ ಸತ್ಯಾರಗಳ ಮಾಡಲು 

ಸಾಧಿಸಿಸ್ಟಾರ್ಥ ೯ನನು ಪರದಲಿ ಮುಕುಶರಹೆರೆಂದೆ: 

ಅಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನಾಗ ಜಗತೀ 

ವಲ್ಲಭನು ೊರಿರಾಮನಮಳೋ 

ಮ ಲಲೋಚನದಿಂದ್ರ ೪ೀಲನಿಭಾಂಗ'
 ಕ ಕಾಂತಿಯಲಿ' | 

ಎಲ್ಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆದುರುಬಿಗೆತಗಿದ. 

ಚಿಲ್ಪ ಇ ರಿದುಂಬಿಗಳೆ ಬಳಗ ಸೆ. 

ಮುಲ್ಲಸಿತ ರವಿ ದಿಪ್ತಿ ಗಣದ ಕರಟಿದಿಂಜಿನೆದ 

೩೪ 

a lh 

|೪|. 

| ೫ | 

|೬॥ 



೩೨ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾ ಕ ಬಾಲಕಾಂಡ 

ನೊಸಲ ತಿಲಕದ ಬ್ ಕೆಂ 

ಫಿನಿವ ಕಜಿಗಂಗಳೆ. ಸುನಾನಿಕೆ ' 

ನಸುನಗೆಯ ವರ ಕೋಮಲಾಥರ ದಂತ 8 

ನುಸುಪ ಛ್ವಂಡಲಗಂಡ ಮಂಡಲ | 

'ರೆಸುಮೆಗಳ "ತಾಂಡವ ಮುನಿಜನ 

ಐಸೆರ ಕುಮುದ ಶ ಶಾಂಕ ಮಂಡಲ ವದನದಿಂದೆಸೆದೆ i 

RN 
೧ 

_ 4° 

ಕೊರಳ ಮೂರೇಖೆಗಳ ಸುತು 

ಕರದ ಶಂಖಗದಾರಿ ಸದುಮದ | 

ರಶತುಕ ಮುದ್ರಿಕೆಯ ಕಂಕಣ ಬಾಹು ಭೂಷಣದ [| 

ಉರದ ತುಳಸೀ ನೈಜಯಂತಿಯ 

ನರದ! ಮೌಕ್ತಿಕಹಾರ ಕೌಸ್ಕುಭಿ 

ಸಿರಿಯ ಸಿರಿನತ್ಸಾ ಂಕದಿಂದ ಸುರಾರಿ ರಂಜಿಸಿದ 1 $e 

ಶ್ರಿವಲಿ ವಲ್ಲೂ ದರದ ನಾಭಿಯ 

ಭುವನ ಕೋಟಿಯ ನಾಂತ ದೊಳ್ಳಿ ನ 

ನಿವರವಾಳೆ ನಿತಂಬ. ಸೀತಾಂಬಸೆ' ವಿರಾಜಿತದ . i} 

ಎನಿದೆ ರಚನಾ ಕೌಶಲದಲೊ 

k ಪ್ಪ ವ ಸುಕಾಂಚೇದಾಮ ನೂಪುರ 

ರವದ ಖಡೆಯದ ಹಾಹೆದೊಡರುಗಳಸೆಯ ರಂಜಿಸಿದ We 

ಕದಳಿ ಕಾಂಡೋರುಗಳ ದರ್ಹಣ 

ದಡಟಿನಂದದ ಜಾನು 'ಜಂಘೆಯ್ಲ. 
೨. 

ನದದ ಗುಲ್ಬದ ಸವಳಮೊಳೆವೆರಳ ಭ್ರುಗಳ ತಳೆಗತದ. (| 

ಪಡುವು ಯವ ರುಷ ಹ ಾಂಛಿಕ ಎ೨ ೧%. 

ದದುಭುತದ ಪರಮಾತ್ಮ! ರೂಪನ 
pe 

ಮುದವ ನಿೀಕ್ಕನಿ ಬಿರಗಿನಿದ್ದ ಳು ಜೀನಿ ಕೌಸಲ್ಯೆ
 | coll 



ನಾಲ್ಬನೆಯ ಸಂದಿ 

ಕ್ರುಸ ಗದ್ಗದ ಸರದಲಂದಂ. 

ಬುಳುಕಮುಖಿ ನಯನಾಂಬುಪೂರಿತ 

ಮೆಸುಷದಲಿ ಕ ನೆನೆದು ಕೈಮುಗಿದೆರಗಿ ಭಕುತಿಯಲಿ 

ಶರಳೆ ನುಡಿದಳು ಚ ಚಕ್ರಧರಥ್ರೃತ 

ಕರನೆ ಪೂರ್ಣ ಪುರಾಣ ಪುರುಷನೆ 

ನರುಣಿ ನಮಾತ್ಮಾಚ್ಯುತಾನಂತಣೆ ನಮಸ್ತೇಸ್ತು 

ಸತ್ಯ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ರಮೆಳೆ ಚ 

ರಿಶ್ರ ಗಗ ಸಬತರಿಯಲನಿದಹೆ 

ವಸ್ತು ನೀ ಪಾಖ್ಮತಿಗಳಿಂದ್ರಿ ಯಗಳಿಗಗೋಚರನು ॥ 

ಅಸ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಸ್ಯಾನೆಮಯನೆಂ 

ಬುಕ್ತಿಯ ಶ್ರುತಿ ಹುಸಿಯೆ ಸಂದಿ 

ತೃತ್ನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯೆ ಜೀವ ಶರಣಾಗೆಂಡಳಬುಜಾಕ್ಲಿ 
ಸಂಗದಿ 

ಶೋಕವನರು ನಾಯೆಯೆಲಿ ಸ | ಜಿಸುವೆ 

ಸಾಕಿ ಕರೆಯಲಿ ಕರಿಸುಬೀ ಗುಣ 

A ನೀನೆಯಾದಡು ನಿನ ನೆಗನರ ಗುಣವು | 

ಸೋಕದಜಲ ಐರೀರ್ ನಿಷ್ಕಳ 

ನೇಕನಕ್ರಿಯನದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಸ 

ನಾತಿ ಹರಿಯೆಜರೆಂಬ ಸಂ? ತ್ವಾ ಭೇದ ಹೊಡದ್ದದಿಹೆ 

ಮಾಡಿದಡು ನಿನಗಿಲ್ಲ ಕರ್ತತೆ 

ಮೋಡಿ ನೋಡದೆ ನಡೆವೆ ನಡೆಯದೆ 

ಕೂಡೆ ಕೇಳಿಯು ಕೇಳೆ ಸಕಲಡೊಳಿದ್ದು ಕಾಣದಿಹೆ 

ಗೂಢ ಶುಭ ಘ್ರಾಣ ಮುನವೆಂ 

ದಾಡುವ ಶ್ರುತಿ ಬರಿದೆಯೆರಿಯದ 

ಮುೂಢತೊಂಟಕು ವ ಕೈನೆಂಸು ವಿಲಾಸೆನಿಗ್ರಹೆನ: 

೬ 

|೧೧| 

ns 

| ೧. | 

೧೪ | 



ನಿನ್ನುದರದೊಳಗಣು ವಿನಂದೆದ 

ನ.ತದ ಬ್ರಹ ಹ್ಮಾಂಡ ಫೋಟಿಗ 

ಳನ್ನು ದರದಲಿ ಜನಿಸಿದೆ ಮಾಯಾ ವಿಡಂಬದಲಿ | 
ನಿನ್ನ ಭಕುತರ- ನಾಳ ಪ್ರ 

ಸನ್ನ ಶೆಯನಾರರಿವರೆಲೆ ಕರು 

ಹಾಸನ ರಘುನಾಥ ಶರಣಾಗೆಂದಳಬುಜಾಕ್ಷಿ 

ಅದ್ಯ ನೀ ಭನಸಾಗರದ ನಡು 

ಗದ್ದಯನೆ ಕೈನಿಡಿದು ತೆಗೆ ಪತಿ 

ಹೈ ದ ಧನ ಸುತರೆಂಬ ಹೊಡೆ ಹ್ಚೊಲಿಂದ ತನ್ನುವನು 

ಸಡ್ಯದಲಿ ಲೋಕವನು ಮೋಹಿಸು 

ತಿದ್ದ ಮಾಯಿಗೆ ಮಾರಡೆನ್ನೊಳ 

ದ್ದು ನೀನನವಶತ ಸಲಹೆಂದಳು ರಮಾಸತಿಗೆ 

ಸಾಕು ನಿಜರೂಪವಿದು ಕಂಗಳ 

ಹ is ತೇಜ ತೋರಿಸು 

*ಕದ ಕೋಮಲದ ನಾಟಿಕ ಬಾಲಭಾವವನು. || 

ಕ ಡುಸ್ತರವ ನಿನ್ನಾ 

ಲೋಕ ಲಾಲನ ಪೋಷಣಾದಿಯ 

ಲೋಕ ಪರಮಾನಂದ ಸೌಖ್ಯಲೇೆದಂದಳಾ ತರಳೆ 

ಎನಲು ನುಡಿದನು ತಾಯೆ ನಿನ್ನಯ 

ಮನದ ಬಯಳೆಯನಿತ್ಶೆ ನಿನ್ನಯ 

ಜನನವನು ಕೇಳಜನು ರಾವಣ ಮುಖ್ಯ 

ಹನನಕೆನ್ಸ ನು ಬೇಡಲಿಳಿದೆನು. 

ಮನುಜನಾದಿನು ನಿಮಗೆ ದಶರಥ 

ಜನಸತಿಯು ನೀ ಸಹಿತ ಪೂರ್ವದಿ ಚರಿಸಿದಿರಿ ತನವ 

ದಾನವರ 

೨೭ 

|೧೫ | 

| 

| ೧೬ | 

[೧೭ | 

| ೧೮ || 



EU ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಬಾಲಕಾಂಡ 

pa ಮದ್ರೂ ಜಸ 3 

ತ ರಲ್ಲಬೆ RN 

೫೬) ಕಂಡಡೆ ದುರ್ಲಭವ ನಿಜಮೋಕ್ಸನೇ ಫಲವು Hor | 

ನಮ್ಮ ಸಂವಾದ ಸ್ಮುತಿಯನೊಲಿ 

ku ಜೇಳಲು ಸರಿಸಲಂಶ್ಯ ದ 

ಲೆಮ್ಮನೆ ಡುವಕಿನುತ ಬಳಿಕಾ 'ಸೂತಿಕಾಗೈ ಹದಿ 1 

ರಮ ಅ ಮೊಶಿಕುತನ ನಡಲೊದರುತ 

ಕಾರ್ಮುಗಿಲ ತನುರುಚಿಯ ಶೋಜಿಯ 

ರಮ, ಲು ಕೆ ಬಾಲಸೂರ್ಯ ಸಮದ್ಯುತಿಯ ಲೆಸೆದ | ೨೦॥ 

ಅತ್ಮಲಾ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ದಶರಥ 

ಪುತ್ರ ನಾಡುತ್ತ ವವ ಕೇಳುತ 

ಹೊತ್ತ ಹರುಷದ. ಜಲಧಿಯಲಿ ಮನಮೂಡಿ ಮ ಗಾಡಿ | 

ಕೃತ ತೃನಂಯಸಿ ಗುಮುನಿನಂಬ ಗೆ 

ತೆತ್ತಿಸಿದ 10. 

ಪತ್ರಕರೋಚನ ರಾಮನೆಡೆಗ್ಸೆ ದಿದನು ಗುರು ಸಹಿತ | ೨೧ | 

ಜಾತ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿದನು ಗುರು 

ಜಾತನಾದನು ಭರತನಾಗಳ 

ಯಾ ತಳೋದರಿ ಕೈಕೆಯೆಂಬಳಲಾ ಸುಮಿತ್ರೆಯಲಿ || 

ಖ್ಯಾ ತ ಲಕ್ಷುಮಣ ಸು 

ಹ ರಮಳ ಶಶಾಂಕ ಪೂರ್ಣಕ | 

 ಲಾಕಿಶಯದಿಂದುತ್ತರೋತ್ತ ರವಾಯ್ಕು ನೃ ಸನುದಯ | ೨೨ | 



ನಾಲ್ಭನೆಯ ಸಂಧಿ ರ್ಕ 

ಕೊಟ್ಟನಗಣಿತ ಗೋ ಸಹಸ್ರನ 

ಸೃಷ್ಟಿ ಸಿಯಮರರ ಕರಿಸಿ ನ್ನಪನು 

ತ್ರೃಷ್ಟ ಹ ರತುನ ಸುವರ್ಣರಾತಿ ಸುವಸ್ತ್ಮು ಸುರಭಿಗಳ 1 

ಫೆಟಿ ಗೆಯ ಭಂಡಾರವನು ಬರು 

ಗುಟ್ಟಿ ದನು ಹರುಷದಲಿ ಸಕಲವ 

ಸುಟ್ಟು ತೊಟ್ಟುದು ಮಾತ್ರ ವುಳಿಯಲು ಜಾತಕರ್ಮದಲಿ | ೨೩ || 

ಆ ಮುನಿಸ ಮಾಡಿದನು ಯೋಚಿಸಿ 

` ನಾಮಕರಣವನೆ ಖಳ ಮುನಿಗಳು 

ತಾಮಸಾನಿದ್ಯೆಯನದೀತನ ನೆನಹದಲಿ ಗೆಲಿದು 1 

ಪ್ರೇಮದಿಂ ಕ್ರೀಡಿಸುವನದರಿಂ 

ರಾಮನಾತ್ಮಾ ̀ಂದನಾಗಿಯು 

ರಾಮನತಿಸೆ? ಗಾದರ್ಯ ಸುಖನಿಧಿಯಾಗಿಯೂ ರಾಮ || ೨೪ | 

ಭಡಿತನಾದುದೆರಿಂದ ಲೀತನು 

ಭರತನೀತನು ಸರ್ವ ಲಕ್ಷಣ 

್ರರಸೆನಿಸುವದರಿಂದ ಲಕ್ಷ ಡಿಸಿ ತ ಶತ್ರುಫ್ಟ | 

ಒರಸುವನು ಕತ್ರುಗಳನೆಂದೀ 

ಪರಿಯನಾಮೆನ ಕಲ್ಲಿ ದನಾ 

ವರ ವಸಿಷ್ಠ | ಮುನೀಂಪ್ರ ನಿಜದಲನಾಮ ರೂಪಸಿ | ೨೫ | 

ಹೊನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಲ ಮೇಟಿ ಮಿಳಿಯೆಸು 

ದಾನುದಲಿಡಿಯಲೊಪ್ಪು ವೆ 

ರನ್ನ ಹಲಗೆಯಲುತ್ತ ವಾಂಬರ ಮುಸುಕಿ ಮಲಗಿಸುತ || 

ಬನುಮಯನನು ಪಾಡಿ ತೂಗಿದ 

ಲನ ಕೋಚ ವದಿಂದಲಾ ಸಂ 
pl ಚಿ” | 

ಪನ್ನ ಕೌಸಲೆ ದಿಗ್ವಿವರದಫ ಜಾಲ ಹರಿವಂತೆ | ೨೬ | 



೪೦ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಬಾಲಕಾಂಡ 

ದೇವ ಜೋ ಜೋ ಭಕ್ಕಜನ ಸಂ 

ಜೀವ ಜೋ ಜೋ ದುರಿತದಟಿನಿಯ 

ದಾವ ಜೋ ಜೋ ಸಕಲ ಸುರರನು ಕಾನ ಜೋ ಜೋ ಜೋ | 

ಜೀವ ಜೋ ಜೋ ತನ್ನ್ನ ನಿರುಪಮ 

ಭಾನ ಜೋ ಜೋ ಮುಕುತಿ ಮಾರ್ಗದ 

ಸೋನೆ ಜೊ ಜೋ ಯೆನುತ ಪಾಡಿದಳಂದು ಕೌಸಲ್ಲಿ | ೨೭ || 

ಚಿತ್ತೆ ಜೋ ಚಿನ್ನಯದ ತಿರುಳಿನ 

ಸತ್ತೆ ಜೋ ನಿಜಸುಖದ ಮಡುವಿನ 

ವರ್ತಿ ಜೋ ವಾಗೀಶ ಮುಖ್ಯಾ ರಾಧ್ಯ ಜೋ ಜೋಜೋ | 

ನಿತ್ಯ ಜೋ ಇಜನನಾದಿ ರಹಿತ ಚ 

ರಿತ ಜೋ ಜೋ ಸಕಲ ಮುನಿಜನ 

ಸುತ 
ಎ 

ಸುತ ಜೋಜೋ ವಾರಿಜಾಕ್ಷ ಮುಕುಂದ ಜೋಜೋಜೋ ॥.1೮[| 

( ಕಂದ ಜೋ ಕಮನೀಯ ಜೋ ಜೋ 

ನಂದತೋ ಗುಣಸಾಮ ಜೋ ಜೋ 

ಚಂದ ಜನ ಸಂಸ್ಕ್ರತ ರೂಪನೆ ಮುದ್ದು ಜೋ ಜೋ ಜೋ |] 
ಇಂದು ಜೋ ರವಿಕ್ಕುಲಕುಮುದ ನ 

ಬಂಧು ಜೋ ಸನ್ನುತ ಶರಣ ಸುಖ | 

ಸಂದು ಜೋ ಜೋ ಯೆನುತ ಪಾಡಿದಳಂದು ರಘುಪತಿಯ | ೨೯ | 

ರಾಮ ಜೋ ಜೋ ಸಕಲ ಭುನನೊ 

ದಾಮ ಜೋ ಚೋ ದನುಜನಂಶನಿ 

ರಾಮ ಜೋ ಜೋ ಭೀಮು ಭಯಹರ ನಾಮ ಜೋ ಜೋ ಜೋ || 

ಸ್ವಾನಿ ಜೋ ಜೋ ರೂಪ ನಿರ್ಜಿತ 

ಕಾಮ ಬೋ ಜೋ ಲಮ 

ಶ್ರಾಮ ಜೋ ಜೋ ಸೋಮ ಜೋ ಸುಕ್ಛೇಮ ಜೊ (ಜೋ ಜೋ!|೩೦॥ 



ನಾಲ್ಬನೆಯ ಸಂಧಿ ಲಿ 

ಹಾರಿ ಜೋ ಜೊಃ ಭಕುತ ಜನೆ ಸಂ 

ಹಾರಿ ಜೋ ಜೋ ದಶಶಿರಾನ್ಸ್ರಯ 

ಮಾರಿ ಜೋ ಜೋ ಸಕಲಜನಮದ್ಧಾರಿ ಜೋಜೋ ಜೋ ॥ 

ವಾರಿ ಜೋ ವರ ಚಕ್ರ ಶಾರು ಜ 

ಧಾರಿ ಜೋ ನಿಗಮಾವಳೀ ನಿ 

ಸ್ತಾರಿ ಜೋ ಯೆನುತಬಳೆ ಪಾಡಿದಳಾ ಪರಂದೃಶಿಯ | ೩೧ 

ಇಂತು ಪಾಡುತ್ಮಬಳೆ ವರ ನೇ 

ದಾಂತ ವಿಶ್ರುತ ರಾಮನನು ತ 

ನ್ಪಂತರಾಶುವ. ನೆಂದು ತಿಳಿದರೆ ಬಾಲಲೀಲೆಯನು. ॥ 

ಮುಂತೆ ರಾಘವನನುಕರಿಸಿ ಭೂ 

ಕಾಂಶಯರ್ಥಿಯ ಸಲಿಸೆ ಲಕ್ಷ್ಮ 

ಕಾಂತ ಕರಿದಾಡಲಿಕೆ ತೊಡಗಿದನನುಜರೊಡಗೂಡಿ | ೩೨ || 

ರಾಮನೊಡನೈದುವನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ 

ಭೂಮಿಯಲಿ ಹರಿದಾಡುವಂದೇ 

ಪ್ರೇಮದಿಂ ಶಖ್ನುನೈದುವನಾ ಭರತನೊಡನೆ | 

ಹೋಮ ಶೇಷದ ಪಾಯಸವನಾ 

ಭಾಮೆಯರು ಕೊಟ್ಟಿಂಶಮಾ ಶ್ರೀ 

ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಡನೆ ಲೀಜೆಯಲಾಡಿ ರಂಜಿಸಿದ | ೩೩ 

ಮುತ್ತ ಶೆತ್ತಿಸಿದರಳೆಲೆಯ ಪಣಿ 

ಯೊತ್ತಿನಲಿ ಕಮನೀಯ ಶುರುಳುಗ 

ಳೊತ್ಮರದ ಮರಿದುಂಬೆಯಂದದ ನೀಲ ಕುಂಚಿತದ | 

ಉತ್ತಮದ ಮಾಗಾಯಿ ಕಿರುಗುಳ | 

ತ್ರೈ ಖಚಿತ ಸುವರ್ಣ ಕುಂಡಲ 

ತ್ರಕಟ್ಟಿದ ಹುಲಿಯುಗುರ್ಗೊರಳಿಂದ ರಂಜಿಸಿದ | ೩೪ | 
CL 

SL 



೪.೨ ಆಧಾ ತ ಎ ರಾಮಾಯಣ- ಬಾಲಕಾಂಡ 

ಕುಂದಣದ ನಿರುಗಡಗ ತೋಳ್ಸಳೆ. 

ಚಿೆಂದವಾದುಡೆದಾರ ರತುಸಷದ 

ಗೊಂದಣದ ಸಿಂಜಾನ ಮಣಿ ಮಂಜೀರ ಶೋಭನದ | 

ಮುಂದುಲಿವ ಕಿರುಗೆಸೆ ಘಲಘಲಿ 

ಸಂದು ಗೆಯ ಚಳೆಜಳಿಷೆ ನಯನ 
ಸ್ಪಂದ ಚುಂಚುಳ ಭಾಷಿತದ ಕಿರುನಗೆಗಳಿಂಡೆಸೆದ | ೩5 || 

ನಗುವ ನೆಗಪುವ ತಾಯ ಹಸ್ತ 

ಕೃಗಿವ ನಿಲುಕುವ ಬೆರಳ ಕೋರುವ 

ಜಗುಳಿ ಜೋಲುವ ಬಾಯ ಕವಿಮೂಗಿನಲಿ ಕಯ್ಯ ಡುವ | 

ಉಗಿವ ಹಾರುವ ಕಟ್ಟಿ ಗೆರಗುವ 

ಮಗುಚಿಯುರುಳುವ ತ *ಗೆ ಜೋಲುವ 

ಬಗೆನನುಗುಳುವ ಪಾಲ ಕಟಿವಾಯಿಂದ ಸಿರಿ ರಾಮ | ೩೬] 

ಪರಿವನಂಶಣದಿಂದೆ ಬೆಂಕಿಗೆ 

ಮರಳಿ ತಂದಡೆ ಮಠ್ತೆ ಹೋಗುವ 

ಮುರಿಹುರೆರುಗಳ ಜಗಲಿಯಲಿ ಜಾರೂರಿ ಬಸವಳಿವ | 

ಹೊರಳಿ ಹೊಂಗುವ ಕಂಡು ಕಂಡುದ 

ಕರದಿನುಂಗುವ ರಾಮಚಂದ್ರನ 

_ ತರಹರಿಸಲಳವಲ್ಲದಾಯಿತು ತಾಯಿ ಕೌಸಲೆಗೆ | ೩೭ || 

ಹರಿಹರಿದು ಮುಂದೈದಿ ಹಮ ನೆ 

ಹೆರಿಡು ತಿಕ್ಕ ನೆ ತಿರುಗಿ ತಮ್ಮನ 

ಕರೆದು ಕರದಲಿ ಸಿಡಿದು ಮೊಗವನು ತನ್ನ ಮೊಗಕೊಡ್ಡಿ | 

ಮರಳಿ ನೂಕುತ ಮತ್ತೆ ಕ ರಿವುತ | 

೨ದಲೆಳಿವುತ ತಾಯ ನೋಡುತ 

ನರಶಿಶುಗಳಂದದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ನಟಸುತಿರ್ದ 18೩೮1 



ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಆಗ ಕಂಡಾ ತಾಯಿಶಂದೆಯ 

ರಾಗಖುವನಾಟನನು ಮರಿವರು 

ಯೋಗಿಗಳ ವೋಲಖಿಳ ನಿಷಯನಾತ ಒ ಸುಖವೈದಿ || 

ಶಕೋಗಿಗಳು ಸಹ ಕೇಳಿ ದುಃಖವ 

ನೀಗುವರು ತನ್ನಾಮ ಮಾತ್ರದಿ 

ಮೇಗರೆಯ ನಾಟಿಕನೆ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ ಚಾರಿತ್ರ 

ಲಿಂದುಮುಖಿ ಕ 

ಸಕಂದನಾವೆದೆ ಹೆಸಿದನೆನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಯಕನು | 

ಯೆಂದು ಕಳುಪಲು ಹೊರಗೆ ಬಾಲರ 

ವೃಂದದೊಡನಾಡುತಿರಲತಿ ಮುದ 

ದಿಂದ ಕರೆದಳು ನೋಡಿ ಬಾಲಕ್ರೀಡನಾಕೃತಿಯ 

ಒಂದುದಿನ ನೃಪನೂ ಟ ವೇಳೆಯ 

'೮ಸಲೆಗೆ ಕರತಾ 

ರಾಮ ಬಾರೆನ್ಸ್ಟರಸ ಬಾ ಶುಭ 

ನಾಮ ಬಾ ಚಿದ್ಭ್ಯ್ಯೊ (ಮ ಬಾ ಸು 

ಕೇಮ ಬಾ ನಿಸ್ಸಿ £ಮ ಬಾರಾನಂದನಿಧಿ ಜಾ ಕೈ | 

ಪ್ರ ಮ ಬಾ ಜತೆ ಬಾ ಭವ 

ಬು ಬಾ ಯೆನ್ನರ ರಸ ಬಾ ಯೆಂ 

ದಾ ಮಹಿಳೆ ಕರೆಯುತ್ತ ಬರೆಬರೆ ಮರೆಗೆ ಸಾರಿದನು 

ಮುಟ್ಟ ತರೆತಹೆನೆನುತ ಬರೆ ಹಿಂ 

ಮಟ್ಟ ಧಂನಿಯೋಡಿದನು ಬಿ 

ಪ್ಪಟ್ಟಿದಳು ನಿಲ್ಲೆ ನ ಶತ ಯೋಗಿಮನೆಂಗಳಾನನನು. || 

ಮುಟ್ಟ ಲರಿಯದಪಾರ ಮಹಿಮನ 

ಮುಟ್ಟಲರವಳೆ ಬಳಿಕ ತಾನಿದಿ 

ರಿಟ್ಟು ನಿಂತರು ನಗುತ ಸಂಕಾಂಕಿತೆದ ಹೆಸ್ಮದಲಿ 
‘weld 

vo | 

| ೪೧॥ 

| ೪೨ || 



ಲಭ ಅ 

ಹೆಸ್ತವನು ಕೊಳೆದೈದಿ ಹರೆತಂ 

ದುತ್ತಮಾನ್ಮವನೂಡಲೊಂದೇ 

ತುತ್ತು ಮಾತ್ರವ ಕೊಳುತ ಬಿಟ್ಟೊ ೇೀಡಿದನು. ನಹಿಲದಲಿ || 

ಮತ್ತೆ ಕರೆತಂದೂಡಿ ನಿಮಲ ಸು 

ವಸ್ನಭೂಸಣ ಗಂಧ ಕಸುರಿ 
ವೆ | | ವ 

ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕದಿಂದಲಂಕರಿಸಿದಳು ಚಿನುಮೆಯನ | ೪೩ || 

ರಾಮು ಬಾಯೆನೆ ಬಹ ಸ್ಪನೇಳೈ 

ರಾಮ ಶಕುಣಿದಾಡೆನಲು ಕುಣಿವನು 

ರಾಮ ಮಾತಾಡನಲ ಸವಿ ಸುಸ್ಪರಗಳಿಂ ನುಡಿನ || 

ರಾಮನಪ್ಪಪ್ಪೈ ಂಬಡಪು ಸವ 

ನಾ ಮಹಿಳೆ ದಶರಥ್ ಸಾ ಬ್ಯ ದ 

ಸೀಮೆಯೆಂತುಟಿೂ ಬಲ್ಲರಾರೆರೆ ಗಿರಿಜೆ ಕೇಳೆಂದ | ೪೪ | 

ನಾ ಈ ಚ್ಟ 

ರ್ಜೇನನಾಡುತಯೋಧಭ್ಯ ಯಲಿ ಮಾನವನೊ ಯೆಂಬಂಕೆ ॥ 

ಕಾ ಕ ತಿಳಿದ. ದಿವ್ಯ ಮ 

ನಷರಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಸಟೆ, 

ಡಿ ರ ದುದಾ ಸೌಗಂಡ ಕೈನೋರ ಕೆ |೪೫ | 
ದರ ಕುಮಾರಾವಸ್ಥೆ ಮೇಲಂ 

ಕು pe oh ನಸಿಷ್ಕನ 

2. ee ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ ಅ 
ಣೆ ಲುರು ಧನುರ್ನೇದಾಸ್ತೃ ಶಸ್ತ್ರದ 

ಸರಮ ಸಾರವನೆಲ್ಲನರಿತರು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು. | ೪೬. [| 



ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಅನವರತವೂ ಸೇವ್ಯ ನೇವಕ 

ನೆವಿಸಿ ರಾಮನ ಬಿಡನು ಲಕ್ಷುಮಣ 

ನನುಪಮನು ಶತ್ರುಘೈನಾಪರಿ ಭರತನನು ಬಿಡನು | 

ನು ಶರದ ಶೂಣೀರವನು ಕೊಂ 

ನುಜ ಸಹಿತೊಂದು ದಿನೆ ರಾಘವ 

: ತುರಂಗವನೇರಿ ಬೇಂಬೆಗೆ ಕಾನನತೆ ನಡೆದ 
ಣಜ. ಓಟ 

ಕೊಂದು ಬಹಳ ಕ್ಷುದ್ರ ಮೃಗವನು 

ತಂದು ತಂದೆಗೆ ವೊಸ್ಸಿಸಿದ ನರ 

ಐಂದಲೋಚನನಿಂತಿರುತ ದಿ-ದಿನದಲುದಯದಲ್ಲಿ ॥ 

ಉಂದು ಶುಚಿಯಹೆ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧನು 

ಶಂಜಿ ತಾಯಿಗೆ ಗುರುಶಿರಿಯರಿಗೆ 

ವಂದಿಸುತ ಗೋನಿಪ್ರತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವನು ಮಾಳ 

ಸೌರಕಾರ್ಯವನೆಲ್ಲ ವಿನಯದ 

ಲಾರಯಿದು ನಿಜಬಂಧು ಜನಸಹಿ 

ತೋರಣದಿ ಕುಳಿತುಂಡು ಸಬೆಯಲಿ ಮುನಿಗಳೊಡಗೂಡಿ 

ಸಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ರಹಸ್ನ ಧರ್ಮ ಐ 

ded wr} 
ಚಾರವನು ಮಾಡುವನದೀಪರಿ 

ಯಾರುಬಲ್ಲ-ು ಪಾಮಪುರುಷನ ಲೋಕ ಸೆಂಗ್ರಹವ 

ಲೋಕದನುಸರಣೆಯಲಿ ಮಾನುಷ 

ನಾ ಕೃತಿಯನಜ್ನ ರಿಗೆ ಕಾಂಬನ 

ನೇಕ ಪರಿಪರಿ ನಾಮ ನೀವು ನಿಕಾರಿಯೆಂದದಲಿ | 

ಏಕನಷ್ಟಯನೇನ ಮಾಡನು | 

ನೋಕನಕ್ರಿಯ ಬಲ್ಲವರಿಗೆಲೆ 

ರೋಕವಂಡಿತೆ ಗಿರಿಜೆ ನೇಭೆಂದಮು ಮಹೇಶ್ವರನು 

೪೫% 

| ೪೭ | 

| ೪೮ | 

| ೫೦ | 



೪೬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಬಾಲಕಾಂಡ 

ದೇವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಧಿಯಲಿ ಸದ 

ವಾದವೈನಕ್ತೊ ೦ದು ಕೇಳಿದ 

ಜೋದಿದಡಿ ಭವಬಂಧಹರ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಕರ | 

ವಾದದೂರ ನಿರೀಹೆ ನಿಷ್ಠಳ 

ಜೋಧರೂಸಪ ನಿರಾಳೆ ಕರುಣಾಂ | 

ಬೋಧಿ ಗುರುನಿತ್ಯಾತ್ಮ ಲಕ್ಷಿ ಒಸ್ಟುಸಿಂಹ ಸಲಹೆಮ್ಮ 
| ೫೧ | 

ಅಂತು ಸಂಧಿ ೪ಕ್ಕೆ ನದ ೧೬೬ ಕೈ 

ಶ್ರೀ `ಶ್ರೀ ತ್ರೀ 

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ 
ಮಂಗಳಾಮಹಾ 

(Co 

ant Ham 



| ತ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನನುಃ || 

ಐದನೆಯ ಸಂಧಿ 

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಯಜ್ಞರಕ್ಷಣೆ ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಹಾರ 

ಸೂಚನೆ | ಸೆತ್ರೆ ರಕ್ಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾ 

ಮಿತ್ರ ಬರೆ ಮುನಿ ನೃಸನ ತಿಳುಹಿ ಪ 

ನಿತ್ರ ಕೀರ್ತಿಯ ಕಳುಹೆರಾಘನ ದನುಜರನು ಗೆಲಿದ || 

ಹದ ॥ ಒಂದು ದಿನೆ ಕೌಶಿಕನೆಯೋಥ್ಯೆಗೆ 

ಬಂದನನೆಲಪೈಭನು ದೇವೆ ಮು 

ಕುಂದನಾ ಶ್ರೀರಾಮನಾದುದನೆರಿತು. ಕಾಣಲಿಕೆ | 

ಅಂದೆದನು ಕಾಣುತ್ತ ದಶರಥ 

ಮುಂಜಿ ಗುರುಸಹಿತಿದಿರಿಗೊಂಡಾ | 

ನೆಂದ ಸತ್ಯ್ಯಾರೋಪಚಾರವ ಮಾಡಿ ಮನ್ನಿಸಿದ ‘Wall 

ಶಿನಗೆರಗಿ ಕೈಮುಗಿದು ಭಕುತಿಯೆ 

ಲರಸನೆಂದನು ಮುನಿಪ ನಿನ್ನೆಯ 

ಬರವಿನಲಿ ಕೃತಕೃತ್ಯನಾದೆನು ನನ್ನ ಮೇಲೊಲಿದು ॥ 

ಕರುಣಿ ಬಿಜಯಂಗೈದೆ ಸಾಕ್ಷೌ 

ತ್ಸರಮಪುರುಷನನರಿತ ಓರಿಯರ 

ಬರವು ಗೃಹಿಗಳಿಗಖಿಳ ಸಂಪತ್ಸಿದ್ಧಿ ಕರನೆಂದ | BE 



ಛಲ 
ಐದನೆಯ ಸಂಧಿ 

ದಾನ ಫಲ ತನ ಸತ್ಯ ಯಾಗ ನಿ 

ದಾನ ಫಲ ಜಪ ಮುಂತ್ರು ತೀರ್ಥ 

ಸ್ಪಾನ ಫಲ ನೀದಾರ್ಜಕಾಗವು ವೇದ ಸಾಕ ಫಲ ॥ 

ಮೌನ ಫಲ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಎ 

ದಾನಿ ಸಲವಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ 

ಧ್ಯಾನ ಸಲ ಸಶಿತಹುದು ಸಾಧು ಸಮಾಗಮದಲೆಂದ 
|೩| 

ಆಲ್ಲಿಹಳು ಸಂಶೇಶವೇಶೆ 

ಮ್ಮ ಫಿಗೆಮು ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದಿ) 

ಎಳಿ ಕರುಣಿಸು ಮುನಿಪ ಸತ್ಯವು ನು ಮಾಳ ನಾರೆಂದ | ol 

ೌಶ್ರಿಪ ko] ್ಣ 

ಮು ಪರ್ವಣಿ 

ದಿನದಿ ಸು2ಹಿತೃ ತುಷ್ಟಿಕ ಕರ ಯಾಗನನು 
ಮಾಡುತಿರೆ. ॥ 

ದನುಜ ಮಾರೀಚನು ಸುಬಾಹುಗ 

ಳಮುಚಂರು ಸ ಔವದಕೆ 
ವಿಘ್ನ ದೆ 

ಲಸಿತುವನು ತೆಡಿಸಿದರು ಸಾಸಿಗಳದ್ದರವೆ ನೆಂದ 
5 

ಅವರೆ ವಧಿಸಲು ಬೇಡಬಂದೆನು 

ತವಕುಮಾನ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ರಾಮ 

ನವನನುಜ ಲಕ ಇ ಸಹಿತ ನಿನಗಖಿಳ ಸಂಪದವು ॥ 

ಸುವುದು ಸ್ ho 

ಎಯೆನುತ್ನೇಕಾಂತದಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠ ಗಿಂತೆಂದ 
|೬॥ 

ವಿ 

| 
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ಐದನೆಯೆ ಸಂಧಿ ಛ್ 

ಏನ ಮಾಡಲಿ ಗುಬುವೆ ರಾಮನ 

ನಾನು ಕಳುಹುಪೆನೆಂತು ಕಳಿದೆನ 

ನೂನ ಬಹು ಸಾಕ್ಸ ಸ್ರವರ್ಷವ ಪುತ್ರನಾಗಿರ್ದು | 

ನಾನನಹ ಯಶಕ್ಕದಲಿ ಯಮನ ಸ 

ಮಾನರಾದರು ನಾಲ್ಬ ರಐರನಿಗು 

ತಾನಧಿಕ ದುರ್ಲಭನು ರಾಘವನೆಂದನಾ ಭೂನ | ೭1 

ಇಂದು ರಾಮನ ಚ ಜೀವಿಸು 

ವಂದನೆನಗಿಲ್ಲಳುನಿ ಕಳುಹದ 

ಡೊಂದೆ kh ಕಳೆನನು ಮುರನಿಪನುಕೆ ಶಪಿಸಿ || 

ಸಂಜಿಹವೆ ಫೀನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿರಿ | | 
ಕುಂದು ಸತ್ಯಕೆ ಬಾರದಂದದಿ 

ಮುಂಜಿ ಶ್ರೇಯವುದಾವುದೆನಗದ ಕರುಣಿಸುವುನಿಂಡ |೮| 

ಎಂದಡೆಂದನು ಮುನಿಪ ಕೇಳಿ 

ನ್ನ ೦ದು ಗೌಪ್ಯದ ದಲತಿ ರಹಸ್ಯವ 

ಸಬೆ ನು ಸರಿರಾವಮು ವರಾಫವನಲ್ಲ ಗಹ ಇನಗೆ | 

ಬಂದು ಜನಿಸಿದನಇದಿ ವಿಷ್ಣು ಮು 

ಹುಂದನೇ ಕೌಸಲೆಗೆ ಮುನ್ನರ 

ವಿಂದ-ಭವ ಬೇಡಿದಜೆ ಭೂಮಿಯ ಹೊಕೆಯನಿಳುಹಲಿಕೆ |೯| 

ನೀನು ಪೂರ್ವದಿ ಕಾಶ್ಯಪಾಂಹಯ 

ನಾನವಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗನು ನಿ 

ಸುಖ ದೇವಮಾತೆ ಮಹಾವನಿತೆಯದಿಕಿ | 

ಚಿ ಮೂರುತಿ ವಿಷ್ಟು ಪೂಜಾ 

ರ್ಯಾನದಿಂ ಬಕಾ ವರ್ನತಪದ 

ಭ್ಯಾನದುಗ್ರತೆಯಿಂದ ಭಜಿಸಿದಿರಳಿದು ವಿಷಯಗಳ lool 



೫೦ ಆಧ್ಯಾತ,. ರಾಮಾಯಣ. ಬಾಲಕ 
ನೆ 

| ಮೆಚ್ಚಿ ದನು ಹರಿ ಬಂದು ವರ ವನು 

ಜರಿ ರಿತ್ರರ ಬೇಡಿಯೆಂದೆನ 
ಡೆ 

ಬುಜ ರಿನಿದಿರ ದೇವ ನಿಮಗಾನಾಗಜೇಕೆಂದು || 
"ಚಿ 

ಫಚಿ,ನರಿರಾಗಲ ಯೆನುತ್ನಖಿ 

ಛೇ ಕನು ಸಲಿಸಿದನದಕ್ಕಿಂ 
ಣು ಭ್ 
ತ 

ದಚ 
ಮ” 

28 
(ಸ್ಯ 
el ಮಣನೆ ತಾ ಶೇಷ ಭರತನ 

ನಿಜಶಂಖ ದುಷ್ಟರ 

ಚಕ್ರ ವು ಕಣಾ ಸಪ್ರೆ ನೆಂಬವನು 

ನನ ಮಾನು 1 ಸ 

ಾನ್ನ್ಟಿತೆ ಕೀತೆ ಜನಿಕನ 

ಯಿಂ ಲಾಲನದಲಿಹಳಿಂತರಿತುಕೊಳ್ಳೆಂದ 

C bei 

ಬ dL ಲ 
೨ 
res "2L 

Co ೬ 

fed. ಚ್ಚ 
cil CL | 

ಇದನು ಫಾ 

ಸದಮಳನೆ ಬಲುಗೆ್ ವ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಚಿದುಘನಾನಂದಾಶ್ಮ ನೇ ರಘುನಾಥನೆಂದರಿದು. 

ಮುದದಿ | ವಿಶ್ವಾಮಿಫ್ರಯಂಗಾ 

ಭ್ಯುದೆಯಕಳ ರಾಘವನ ಕರನನು 

ಕುದನನೀಪರಿ ಕಿಳಿಯೆನುತ್ತ ವಸಿಷ್ಠ ವರ್ಣಿಸಿದ 

ಎಂದಡತಿ ಹರುಸದಲ್ಲಿ ಮುನಿನುಡಿ 

ಯಂದ ಕೇಳಿ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಮು 

ಕುಂದನೇ ಶ್ರೀರಾಮನಾದನೆ ಭಾಪು ತನ್ನಂತ | 

ಸಂದ ಸುಕ್ಫ ತಿಗಳಾರು ಕಳುಹುನೆ 

೧ಂದೆ iE ಲಕ್ಷುಮಣನ ಸಹಿ 

ಇಂಡ 

ಸು ಮಗನಾದ ನೀ ರಾಮಾಖ್ಯಯಲಿ ನಿಮಗೆ 

| 

ಕೆಂದು ಕೌಶಿಕ ಮ ಸೂಜಿಸಿದನು ಸರಾಗದಲಿ 

lca | 

೧೨ | 

| ೧೨ | 

| ೧೪ || 



ಐದನೆಯ ಸಂಧಿ 

ರಾನು ಬಾ ಯನ ಯ್ಯ ಬಾಸು yl 
ತೇಮ ಬಾ ಗುಣನಿಧಿಯೆ ಅಸ್ಪ ಣಿ 

ಸಾಮ ಬಾಯೆನ ತಪ್ಪಿ ವ ೂರ್ಧಾಘ್ರಾ ಣನನು ಮಾಡಿ 

ಕೋಮ-ಹರುಷಾನಂದ ॥ ee 

ಬಳಿಕ ಮುನಿಯಾನಂದ ರಸದಲಿ 

ಮುಳುಗಿಯಾಶೀರ್ನಚನ ಪೂರ್ವಕ 

ಜೊಲವಿನಿಂ ಹರಸುತ್ತ ಕಳು%ಿಸಿಕೊಂಡು ಭೂಸಸಲಿ || 
ಬಲಯುತರು ಸ ಸೌಮಿತ್ರ ರಾಮರು 

ಬಳಿಯಲೈದಿದನಾ ಮುನೀಂದ್ರ ನ 

ನೆಳೆಯರನಿ ತೂಣೀರ ಚಾ ನೆರಿ ಧರಿಸಿ 

ಅತ್ತಲಮಳ ಸಮಾಧಿಯಲಿ ಸ 

ದ್ವ ವತ. ರಯ್ದ ಲು ನೆಕೆಯರೆನಿಯರು 

ಕತ ಲಿ ಮುನಿವರನೆ ಬೆಂಬಳಿ ನೋಡಿ ನೆಡೆನ ಗಡ 1 

ಅತ್ಮ ಲೊರಲುನ ವೇದನಾಲಗೆ 

ಹತ್ತಿಹೆರ ದುಹೆಡತಲೆ ಯನಿತ್ಮಲು 

ಚಿತ್ತನಿಸು ಮುನಿರಾಯ ಘಃ ಸೇನೆಂಬನಡಿಗಡಿಗೆ 

ಆವ ಕರುಣಾನಿಧಿಯೊ ರಾಘವನ 

ಇವ ಮಹಿಮಾ ಮೂರ್ತಿಯೋ ರೌ 

ಜೀವಲೋಚನನಾವ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟ ದಾಯಕನೊ | 

ದೇವ ದೈ;ವರಿಗೆಬ್ಲ ತಾನೇ 

ಜೀವ ಗಡ ನಿಜ ಭಕುತ ಮುನಿಯನು 
ಸೇವಿಸುವ ಮಾಯಾನಿನೋದವನರಿವರಾಶೆಂದ 

ಈ 

| ೧೫ | 

lc | 

| ೧೭ | 

Wos| 



೫.೨ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಬಾಲಕಾಂಡ 

ಕೆಲವು ದೇಶವ ಕಳಿದು ಭಕುತಿಯ 

ಅಲಘು ಮಹಿಮರು ಬಸಲು ಕೂಟ್ಟಿನು 

ಚೆಲುವ ವಿದ್ನೆಯನೆರಡ ಬಲವತಿಬಲನೆನಿಪ್ಪುದನು |. 
ಹ 

ಕ ಸ ತ 

ಬಳಿಕ ಗಂಗೆಯ ಕಳಿದು ಹೊಕ್ಕರದೊಂದು ಕಾರರವ | | 

ಇತ ಲಿದೆಯಿದೆ ರಾಮ ನೋಡೆ 

ದಂತೆ ತಾಟಕಿಯೆಂಬ ದಾನನಿಯು 1 

ತುತು ಗೊಂಬಳು ಬೇಗ ನೆಡಹೆನ 
ಹ 

ಲೆತ್ತಿದನು ತಿರುನಿಂಗೆ ತಿಬ್ಬನು ವಿರ ರಘುರಾಯ | ೨೦ || 
Kd 

ತಿಬ್ಬನೊಪರಿಸಲಾ ಮಹಾಧ್ನನಿ 
ಕು 

ಹೆಬಿತಾ ವನದೊಳೆಗೆ ಕೇಳುತ 
ಶ್ರ 

ನಿ ಇ 

ಮಬ್ಬಿನಿಂದಾ ಕ್ರೂಧಮೂರ್ಚ್ಕಿತೆ 

ಸರ್ಬಗತಗಿದಿರಾಗೆ ಸರಳನು ' 
ತುಬ್ಬಿಬಿಬಿ ಹೇರೊಡಲ ಹೊಕ್ಕಿತು ಮುಗಿಲ ರನಿಯಂತೆ ॥ ೨೧ [| 

ಕಾರಿದಳು ರಕುತವನು ನವನನು 

ಚಾರಿವರಿವುತ ಬಿದ್ದಳಾಗಳೆ 

ನಾರಿಯತಿ ಸೌಂದರ್ಯೆ ಸರ್ವಾಭರಣ ಸಂಪನ್ಮೆ | 

ಜಾ:ಸಿಯಕ್ಷಿಣಿಯಾಗಿ ಶಾಪವು 

ೀರಿ ಬಲಬಂದೆರಗಿ ರಾಮನ 

ಇದಕದುಣದಿ ದಿವಕೆ ನಡೆದಳನುಜೆ ಯನು ಪಡೆದು 
ಗಗ 

Go 

¢ | ೨೨ [ 



ಐದನೆಯೆ ಸಂಧಿ ೫೩, 

, ಅಪಿ ದನು ಮುನಿನಾಥ ರಾಮನ 

ನ್ನ ಮೂರ್ಥಾಘ್ರಾಣಗೈ ವುತ 

ತೆಪ್ಪಮಾದನು ನರಮ ಹೆರ್ಹಾನಂದೆ ವಾರಿಧಿಗೆ | 

ತಪ್ಪ ದಂದದಿ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರವ 

ನುಪ್ಪ ರದ ಬಹುಮಂತ್ರ ನಿಕರವ 

ಕೊಳ್ಳ ದನಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೆ ಸುಖ ಸುಸಾಂದ್ರಂಗೆ | ೨೩ || 

ಶ್ರ 
ಮುಲ್ಲಸಿತಮುನಿವಿಕರ ಜೊಡನಾ 
ಪುಲ್ಲದೃ ಶ ರಾಶ್ರೈಯನು ಕಳಿದಾ ಮರುದಿವಸ ಬಳಿಕ || 

ಮೇ ಬನು ಸಿದ್ದಾ  ಶ್ರಮಕೆ ನಡೆ 

ದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಗಣೆಫೆ ಸೇವ್ಯವ 

ಡೆಲ್ಲರನು ಪೂಜಿಸುಕನುಜ ಸಶಿತಿರ್ದನಾ ರಾಮ | ೨೪ || 

ಅಲ್ಲ ಕಾಮ್ಯಾಶೃಮ ಸುರಮ್ಯ ಸ 

ರಾಮ ನಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಗೆಂದನು 

ಸ್ಥಾಮಿ ದೀಕ್ಷೆಯ ಧರಿಸು ತೋರಾ 

ತಾಮಸಾಧಮರಿಲ್ಲಿಹರು ರಾಕ್ಷಸರೆನಲು ಬಳಿಕ || 

ಆ ಮುನಿಸ ಯಾಗವನು ತೊಡಗಲು 

ನೇಮದಿಂ ಖಯಸಿ ನಿವಹ ಸಹಿತಿಕೆ 

ಕಾಮುಕರು ಕವಿತಂದರಾ ಮಧಾ ಕ್ಸ್ ಸಮಯದಲಿ | ೨೫] 

ಬಂದು ಮಾರೀಚನು ಸುಜಾಹುಗ 

ಳೆಂಜೆನಿನ ರಾಕ್ಷಸರು ಯಾಗದ 

ನುಂದಿರದಿ ಗೂಸಿದರು ರುಧಿರಾಸ್ಟ್ರಿಗಳ ವೃಷ್ಟಿಗಳ | 

ಕ್ರಂದಕವನದ ಕೇಳಿ ರಾಘವ 
ನಂದು ಸೆಳೆದನು ವನಾಯವಾಗೈಯ 

ವೆಂಡೆರಸು ಬಾಣವನು ತೆಗೆದಾರ್ದಿಚ್ಚನಾ ರಾಮ. | ೨5೬. || 



೫೪ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಬಾಲಕಾಂಡ 

ನಾಯುಜಾಣವು ತಿರುಗಿಸಿತ್ತಾ 

ಮಾಯಿ ಮಾರೀ ಚನನದತ್ತಲು 

ಹಾಯೆನುತ ಶರಧಿಯಲಿ ಬಿದ್ದನು ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು 

ವಾಯುಸೆಖನಾಗ್ನೆಳಯ ಬಾಣವು 

ಹಾಯಿತಸುರ ಸುಬಾಹು ದನುಜನ 

| 

ಕಾಯ ಸಹ ಭಸುಮವನು ಮಾಡಿತು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರದಲಿ | ೨೭ | 

ಮಿಕ್ಕ ದಾನನೆರೆಲ್ಲರನು ಕಡಿ 

ದಿಕ್ಸಿದನು ಸೌಮಿತ್ರ ನಿಮಿಷದಿ 

ಲೆಕ್ಕವನು ಬರೆಸಿದರು. ರವಿಜನ ಸೇನಬೋವಂಗೆ | 

ರಕ್ಷರಕ್ಷಯೆನುತ್ತ ದಿನಿಜರು 

ತಕ, ಹೊವಿನ ಮಳೆಯ ಸುರಿದರು ಸ 

ಲಕ್ಷ ನಾನು ಸಹ ರಾಮನಿದ್ದನು ಮೂರು ದಿನವಲ್ಲಿ 

ಉಮ್ಮಹದಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನ ಬಕೆ 

ಬ್ರಹ ನಿದ ಕೌಶಿಕನು ನುಡಿದನು 

ರಮ್ಯರಮ್ಯಮಹಾಮಖಕೆ ಹೋಗುವೆವು ನಾವೆನುತ || 

ರಮ್ಮಜನಕನು ಸತ್ಯನಿಧಿಗುಣ 

ಧರ್ಮದಿಂದಿರುತಿರಲು ಜನಕನು 

| ಸಮ್ಮತದಿ ನಾವ್ ನಡೆವುದಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿಹುದೆಂದ 

ಜನಕನಾತ್ಮಜ್ಜ್ಯಾ ನಿಯೆಂಬುದು 

ಜನಜನಿತವು ವಿದೇಹ ನಗರದಿ 
ಮನಸಿಜಾಂತಕನಲ್ಲಿ ಚಾಪವನಿರಿಸಿಕನು ಮುನ್ನ | 

ಅನುಪಮನೆ ನಿನ್ನ ತುಳ ಶಕ್ತಿಯ. 

ಘರಕೆಗಾಣಲಿ ಪೂಜಿಸಲಿ ಯೇ 

ಳೆನುತ ನಡೆದನು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರೊಡನೆ ಮುರಿನಾಥ 

| ೨೮ 

| 5೯॥ 

| ೩೦ | 
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ಇಂತೆನೆತ ಮುನಿವರನು ಲಕ್ಷಿ 

ಕಾಂತ ರಾಘವ ಸಹಿತ ಗಂಗಾ ತೆ 

ಪ್ರಾಂತದ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡರು ಗೌತುಮಾಶ್ರಮುನ || | 

ಸಂತಸದ ಫಲಕುಸುವು ತರುಗಳ 

ತಿಂಥಿಣಿಯ ಶೋಭಾಯಮಾನದ | 

ನಂತ ಪುಣ್ಯ ಸಳವ ನೋಡುತ್ತಿರ್ದರರ್ಥಿಯಲಿ | ೩೧ 

ಐದನೆಯದೀ ಸಂಧಿ ನದನಗ 

ಳೃದು ಸಬ ದಲೆರಡಧಿಕ ವಾ 

ವೇದದೂರನು ಗೌತುಮಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿಗೈದಿರ್ದ 1 

ಸಾಧು ವೃತ್ತಾ ಶವನು ಮುದದಿಂ 

ಜೋದಿ ಲಾಲಿಸಿದನತ ಕಾನನು 

ಖೋಧಗುರು ನಿತ್ಯಾಶ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೃಸಿಂಹನೊಲವಿನಲಿ Ia || 

ಅಂತು ಸಂಧಿ ೫ಕ್ಕೆ ಸದ ೧೯೭ ಕ 

ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಪ್ರೀ ಪ್ರೀ 

ತ್ರಿ! 
ಶ್ರಿ 

nt ಡ.ಇ್ತಾ 



| ತ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ 
ಕ್ರಾ ಣ್ಣು tr) 

ಆರನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಆಹಲ್ಯಾ ತಾಪ ನಿನೋಚನೆ 

ಸೂಚನೆ | ಬಲ್ಲವರಿಗಿಹಸದನ ಕೊಡುವುದು 
ದುರ್ಲಭವೆ ಜ್ ಶಾನದ 

ಕಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣ ನು ಮಾಡೆ ಕೂಡಿತು ಸತಿಯ ನಿಜಗಕಿಯ | 

ಪದ | ಕೇಳು ಪಾರ್ವತಿ ಬಳಿಕ ರಾಘವನ 

ಕೇಳಿದನು ಕೌಶಿಕನ ವನನಿದು. 

ಹೋಲಿಸುವಡಪ್ರತಮು ವನನೆಲೆ ಕುಸುಮ ಶರು ಗಿಡವು ॥| 
ಹೇಳು ಖಗಮೃಗ ಜಂತು ನಿಕರದ 
ಜಾಳವೊಂದೂಬಲ್ಲ ಸಂತಸ 

ದೇಳಿಗೆಯಲತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದನಾ ರಾಮ | ೧] 

ಆಶ್ರಮವು ಶಾನಾರದೆನೆಯಿದು 

ಆಶ್ರಯಿಸುವವರಾರು ವನದಲಿ 

ಯಾಶ್ರಯಿಸುವವರಿಂಗೆ ಪಣ ಲನಿಲಲಾಯೆಂದ || 
ಶ್ರಮವು ತಾನಾರದೆನೆ | 

eo ಕೊಟಿ ನು 
ಮುಶ್ರುನೆನಲಜ ತನ್ನಮಗಳನು ರೂಪಗುಣಯುತೆಯ [| ೨॥ 

ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆಯಲಾ ಮಹಾಸತಿ 
ಯೊ; ನಮ್ಮಿಯೂ ಸತಿಪದವನಗಲದೆ 

ಧರ್ಮಚಾರಿಣಿ ಮುನಿವಶಿ ರೀಣ್ಯನೆ ಗತಿಯೆನುತ್ತಿರಲು | 



ಆರನೆಯ ಸ ಸಂಧಿ ೫ Cr {> 

ರಮ್ಮ ಕೇಳ್ಸೈ ಕಾಮು ಕಲುಷದಿ 

ಕರ್ಮದಿಂ ದೇನೇಂದ್ರ ರಮಿಸಲಿ 

ಕೊಮ್ಮೆಯೂ ತೆರಹಾಗದೀಕ್ಷಿಸುತಿರ್ದನಂತರವ | | 

ಒಂದು ದಿನ ಮುನಿಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರ 

ಲಂದು ಮುನಿವೇಷವನು ಶಾಳಿ ಪು 

ರಂದರನು ವೊಳಹೊಕ್ಳು ರಮಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಕಷ್ಟರೊಳು | 

ಬಂದನಾಗಳೆ ಮುವಿಪನೊಳಸಗೆ 

ನ್ನಂಪವಾಗಿಹೆರಾಕಿಸುತ ಕಂ 

ಡಂದು ಫೆಂಳಿದನೆರದನೇ ಕಾಲಾಗ್ದಿಯೆನೆ ಮುಳಿದು ೪ | 

ಗೆಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸು ಮುನಿಷ ಮಾಡಿದ 
ಜಳಸ್ಕೈಯೆಬ್ನದು ಕಾಮಕಿಂಕೆರನಿಂದ್ರ ನಾಸೆಂದ | ೫ | 

ಕೌರಿದನು ಕಂಗಳಲಿ ಕೆಂಡವ 

ತೋರಿತುರಿಸ್ಸುಲಿನಲಿ ಪೂಸಾ 

ಚಾರ ಕಳ್ಳೆ ದುರಾತ್ಮದುರ್ಭಗೆ ಚರಿತ ನಿನಗಿಂದು || 

ನಾರಿಯರ ಸರಿ ಭಗಸಹಸ್ರ ನಿ 
ಕಾರವಂಗದಲಾಗಲೆಂದಾ 

ವೀರಮುನಿವೊಳಹೊಕ್ಳು ನಡಗುವಹಲೈಯನು ಕಂಡ il | 

ಶಿರಮೆರಗಿ ನಡುಗುತಿರೆ ನಿಂದಿರು 

ದುಸಳೆ ದೂನದಿ ದುಷ್ಟೆ ಶಿಲೆಯಾ 

ಗಿರು ಮಮಾಶ್ರಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲಧವರತ ತಹದಿಂದ [| 



೨1೮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಬಾಲಕಾಂಡ 

ವರುಷ ವಾಶಾ ತಪದಿ ಸ ಮೇ 

ಮಾ ರಾಮಚಂದ್ರನ 
ಜು 

ಚರಣವನೆ ಭಾವಿಸು ನಿರಂತರ ಹೃದಯದೊಳಗೆಂದ | ೭ | 

ಹಕ್ಸಿನೊದಲಾದಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ 

ಹೆಕ್ಸೆಯಾಗಿರಬೇಡನಿದರೊಳು 

ಕ್ಸ ಇದ ವರ್ಷಸಾನಿರಗಳಿಯೆ ಮೇಲಿಲ್ಲಿ | 

ಬಕಳ್ಸನುಜ ಸ ಸಹ ರಾಮ ದಕರಥ 

ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮಗನನನ ಸದ 
ಮುಕು,ಪುದು ನಿನ್ನ ಘನ ಸೋಂಕಿದಡೆಂದನಾ ಮನಿನಿನ | ೮ | 

Ko 

ಸಾಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬಲಬರೆ ಶಾನವದು ಹೋಗಿ | 

ನೀ ಮೊದಲಿನ ನಂತೆನ್ನ ಸೇವೆಗೆ 
ಭಾವಿ ಬಹೆಯೆಂದತ್ತ ಗೌತಮ | 

ನೇಮದಿಂದುತ್ತಮದ " ಮನದಿ ರಿಗ ತೆರಳಿದನು |೯| 

ಅಂದು ಮೊದಲಾಸಲೆ ಕ ಭೂತದ 

ವ್ಯ ಂದಕಾಣದವೋಲು ಎ 

ಸಂದು ಬಹನೆನುತನಿಲ ಮಾತ್ರಾ ಹಾರನನು ಮಾಡಿ | 

ಇಂದುನಾಳೆಯು ಶನ ಜಾ | 

ದಂದ ೃರೆಜವನು ಬಯಸುತಿಹಳರ 

ನಿಂದಭವಸುತೆ ರಾಮಪಾವನಮಾಡಬೇಕೆಂದ | ೧ || 

cE ದು ರಾಮನ ಕರವ ಓಿಡಿದ್ದೆ 

ತಂದು ಶೋರಿದನುಗ್ರ ತಪದಲಿ | | 
ನಿಂದಹಲೈಯ ಶಿಲೆಯನಿಡೆ ನೋಡೆನುತ ಕೌಶಿಕನು | 



ಆರನೆಯ ಸಂಧಿ ೫೯ 

ಅಂದು ರಾಮನ ಸದಶೆರಗು ಸೋಂ 

ಕಂದು ಮುಖಿಯಾ ಶಿಲೆಯ ರೂಪವೆ 

ಹಿಂದುಗಳೆದಿರೆ ನಮಿಸಹಲೈಗೆ ರಾಮನಾನೆಂದ |೧| 

ಆಗ ಕಂಡಳು ಮಂದೆ ನಿಂದಾ 

ಯೋಗಿದೂರನನಪ್ರಮೇಯನ 

ಭಾಗವತರಾಳುದನನಂತನ ಶರಥನುರ್ಧೆರದ || 

ಪೂಗಣೆಯ ಸಾಹಸ್ರ ಜೆಲುವಿನ 

ಸಾಗರನ ನಸುನಗೆಯ ಮೋಹನ 

ದಾಗರನ ಲಕ್ಷುಮಣ ಸಹಿತ ಹೊಳೆಹೊಳನ ನಿರುಪಮನ || ೧೨1 

ಪೀತ ಕೌಶೇಯಾಂಬರದಿ ಸಂ 

ನೀತ ಜಘನದ ಚಾರು ವಕ್ತದ 

ಸೌತಿಶಯ ಸಿರಿವತ್ಸ ಮೌಕಿಕ ಹಾರ ಶೊಭನವ || 

ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ರತುನ ಕಂಕಣ . 

ನೊತನಾಂಗದ ನೀರ ಮುದ್ರಿಕೆ 

ಯಾತ ಬೆರಳಿನೆ ಶೋಭಮಾನಾಯತದಿ ರಂಜಿಸಿದ | ೧೩ | 

ಮುಧುಮೊಗಕುಂಡಲದಧರರದ. 

ನದ್ಯುತಿಯ ಕೌಮುದಿಯ ಕರುಣ ರ 

ಸಾರ್ದನಯನದ ಸುಳಿಗುರುಳೆ ಮುಣಿಮಕುಟಿ ದೀಧಿತಿಯ ॥ 

ಚಿದ್ರಸಾಂಗವ ಕಂಡಬಳೆ ಮುನಿ 

ಹೃದ್ಯ ನಾರಾಯಣನೆಯವನೆನು 

ತಿಧ್ಹಳಾನಂದಾಶ್ರು ಜಲದೊಳಗಾ ನಿಧಾತೃಸುತೆ | ೧೪ || 

ಗೌತಮನು ಹೇಳಿಪನಲಾ ಸಾ 

ಸಾತ ಕಾಮನೆ ಬಸನೆನುತ ದೆ 

ವೀತಿವಿದೆಯಾಚರಿಸು ನಿಧಿಯಿಂದರ್ಫ್ಯಪಾದ್ಯವನು | 



೬.೨ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಬಾಲಕಾಂಡ 

ಫ್ರೀತಿಯಿಂ ಳೋಹಿಸುವನೆಂದೆನು 
ತಾತುಮಜ್ಞರು ಹೊಗಳರೇ ರಘು 
ನಾಥ ನಿನ್ನಾ ನಂತ ಲೀಲೆಯನಾರರಿನಶೆಂದ 

ಉಂಟುಮಾಡುನೆಯಿಜನೆನಿಸಿ ನಿ 
ಸೃಂಟಕದಿ ಹರಿಯೆನಿಸಿ ಪಾಲಿಸಿ 
ಯೆಂಟೊಡಲ ಹರನಾಗಿ ಕಡೆಗದ ಹರಸಿ ತದ್ದುಣದಿ | 
ಸಂಠಿಸಿದ ಕರ್ಮವನು ಮಾಯಾ 
ಶುಂಠೆಯೆಂಬಳ ತಲೆಯ ಮೇಲದ 

| ೨೩ || 

ಗಂಟಿಕಟ್ಟುನೆ ಜದಿ ನೀನೊಂದೊಂದು ನನು ಹೊರಜೆ 

ಅಕ್ಷಯನೆ ನಿನ್ನ ಂಫ್ರ ಯುಗಲನ 
ಲಕ್ಷಿಸುವಳನವರತ ಸಿರಿನಿಜ 
ವಕ್ಷವಾಸದಲಿದ್ದಡೆಯು ಯೋಗಿಗಳು ಧ್ಯ್ಯಾ 
ಭಿಕ್ಷೆಯನು ಸಹಬಿಟ್ಟು ಸುಖಿಸುವ 
ರೀಕ್ಷಮೆಯನಳೆವಂದು ಲೋಕವ ನಿಗಿ 

ಮಿಸ್ಬಿತೊಂದೇ ಪಾದವಾ ಪಾದವನೆ ಮರೆವೊತ್ತೆ ॥ ೨೫ || 

ನದಲಿ || 

ಆದಿಯೋಂಕಾರದಲಿ ನೀನೇ 
ವೇದರೂಸನು ವಾಚ್ಛ ವಾಚಕ 
ವಾದುದಿಲ್ಲಿಂದಿರ್ದ ಕಾರಣ ಕರ್ತು ಫಲ ಭೇದ | 
ಸಾಧಿಸುವೆ ಕಲನಂಗ ಕೊಟ್ಟೆ | 
ಯಾದಿ ಕಾರಣ ನೀನು ನಿಸ್ನಿಂ | 
ದಾದುದಲ್ಲೆ ರಾಮ ಸಕಲಜಗಚ್ಚನನ ಬೇದ | ೨೬ || 

ನೀನೆ ಸಕಲಕ್ಕಾದಿ ಭೂತನು 

ನೀನಸಂಗನ ಮಾಯಿನಕ್ರಿಯ 
ಹೀನ ತಾಪನಿಯಂತ್ರ ಯೆಂಬುದಕೆಲ್ಲರುತ್ತಮರು | 



ಆರನೆಯ ಸಂಧಿ 

ನಏನನರಿಯದ ನಿನ್ನೆ ಮಾಯಾ 
ಮಾನಿನೀ ಮೊತರ ಬಗೆನನು 
ಮಾಸುುಷರು ತಮ್ಮ ಒಂತೆ ನುತ್ತ ತಿಪಾಸರಶಶೆಂದ 

ಲು 
ಮಾಡಿ ಗುರಿಯನು ಮಾಯೆಯನು ನೀ 

ನಾಡಿದಡೆ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಸಂಗವು 
ಕೂಡಿಯೊಳ ಹೊರಗಿದ್ದ ಗಗನಕೆ 
ನೋಡೆಯಾಹರಿ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧ ಈ 
ಗೂಢನದ ದ್ವಯನೇಕನೇನನು” 
ಮಾಡೆಮಾಡಿಯು ಮಾಡದ ಚಲ ನಿರಾಮಯನ್ಸು ನೀಕೆ 

ಲೇನ ಫಘಟಿಸುವಜೆ | 

ಆರು ತಾನೆಲೆ ರಾಮ ಸನ ನಿ 
ಹಾರವರಿವಡೆ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧ ಫೇ 
'ಚಾರನಿಲ್ಲದ ಮೂಢ ಮೂದಲೇ ನಾರಿಯರಿಗಂವು || 
ನೇರದೆಂಬು ನಿನ್ನ ಹದಯುಗ 
ಚಾರುದರುಶನೆನಾಯು. ಸಾವಿರ 

ಬಾರಿ ನಮಿಸಿದೆ ಜನ್ನ ವರಿಯೆನು ಯೆಂದಳಿಂದುಮುಖಿ 

ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದ 
ಜಿಲ್ಲಿಯಿದ್ದಾ ವಾವ ಕ ಕೃತ್ಯದ 

ಲೊಲ್ಲೆ ಸೆಂದಡು ಸ ಪಾ ತ್ರಿರಬ್ಧ ಕೃ ಕ ತ್ಯ ದಲಿ | 
| ಅಳಿಗಗಿಗೆ ದೇವ ಕಡು ಕೃಪೆ 
ಯುಳ ಡನ |ಲನಾಶೆಗೀವುಮು 
ಸಲ್ಪ ೦5 ನಿಜಪಡ ಭಕುತಿಯು ನಿರಂತರಸೆನಲೆನ 

ಬೇಡುವನಳಾನಲ್ಲ ದುಃಖವ 

ತೋಡುವಿಂದ್ರಾದಿಗಳ ಸುಖವನು 
ಬೇಡದಿಚ್ಛೆ ತನೀವ ನಿಜಪದ ಭಕುತಿ ಹೊರಗಾಗಿ | 

ll 2 | 

5೮ | 

Ns 

೩೦ | 



ಬೇಡುಬೇಡುವ ಬಟ್ಟೆ ತಪ್ಪದು 
ಬೇಡದಂದದ ಅೆನಗನುಗ್ರಹೆ 
ಮಾಡು ನಿಜನದ ಭಕುತಿ ಭಕುತರ ದಾಸ *ಾಷ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೃಬೂಂದುಳಿಯ ೩೧ 

ರಕ್ತಿಸೆಲೆ ರಘುನಾಥ ಪುರುಷಾ 
ಧ್ವಕ್ಷ ಸನ್ನತ ಭಕ್ಕವಶ್ಚಲ 
ತಾರ ಮ್ನ ದಂ ಸ 

ಕ್ಹಯಾತ್ಮ ನಮೋ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾನಂತ || 

ಕುಕ್ಸಿಗತ ಜಗದಂಡ ದಿನಿಜ ನಿ 

ಸಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕ ಪರಮ ಪುರುಷಂ 

22 ೃಷಿಕೇಶ ಜಯಜಯ ಜಯ ನಮೋ ಜಯತು ೨ | 

ಸಕಲ ಭಯಸರ ಭಾನುಕೋಟ 

ಮ ಸ್ತ ಸತ ಸಾ 

ನಏಿಕಸಿತಾನಿ ಯ 

ಈುಂಡಲ ಘವಕ ವಸನ wd 
Wd 

ಯುಕುಶ ಸಾನುಜ ರಾಮಚಂದ್ರನೆ ನೆ ತನಗೆ ಗತಿಯಿಂದ || 2೩ | 

ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರಮ ಪುರುಷನ 

ಮುಂಜಿ ನೋಡ) ತ ಬಲಬರುತ ನೆರೆ 

ವಂದಿಸುತ ಹೊಗಳುತ್ತ ರಾಮಾನುಜ ಯನು ಪಡೆದು | 

ಸಂದಳಾ ನತಿಯೆಡೆಗಹಲ್ಯಾ 

ವಂದನಾ ಸ್ಮು ತಿಯಿದನು ಸಾರಿಸಲತ 

ಬಿಂದು: ಸಕಲಾಫೌಫಘವೈದು ಪರಾತ್ಮ ಸಂಸ್ಥಿತಿಯ | ೩೪ [ 

ವರುಷೆವೊಂದನು ರಾಮಚಂದ್ರ ವ 

ಬರದೆ ಹೃ ದಯದಿ ಇಡಿ 

ದರದಿ ಜಸು ಬಂಜೆಯಾದಡು ಪುಶ್ರ ಸುದಿಸುವನು | 



ಆರನೆಯ ಸಂಧಿ ೬೫% 

ಇರುತ ನಿಷ್ಕ್ಯಾಮದಲಿ ಕೇಳಿದ 

ಡರಿಡೆ ಸಂಸಾರಾಂಬುಧಿಯನು 

ತರಿಸಿ ಸಡೆವನು ರಾಮಸಾಯುಜ್ಯವನು ಟ್ರೇಳೆಂದ | ೩೫ || 

ನಿಂದ ಗುರುವಧುನೆಳೆದು ಸುರಿಗುಸು 

ಬಂದ ಲೋಗರ ಧನವ  ಕಣ್ಣನ್ಯಾಯ ಜೋಗೆದಲಿ | 

ಸಂದ ಪಾಸಿಗಳಾಗಲಿದ ನಲ 

ನಿಂದ ಪಠಿಸುತ ಭಕುತಿಯಲಿ ರಘ 
ಸ ನಂದನನ ಭಾನಿಸೆಲನ೨ಖ) ಸಹ ಮುಕುತರವರೆಂದ | ೩೬ | 

ಸತ್ಯದಯ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ “ಸು ಫು 

ವೃತ್ತಿ ಮೃದುನುಡಿ ಸರ್ವಭೂತದಿ | 

ಮೈತ್ರಿ ಜಪತಕಪ ದೇವ ಪಿತೃ ಗುರುಪೂಜೆ ಮೊದಲಾದ  ॥ 

ಉತ್ತ ಮಾಚಾರದಲಿ ನಣೆದಿ 
ನ ಎ ಧ್ಯ 
ದುತ ಮರು ಜಜಿಸಿದದೆ ರಾಮನ 
ಓತಿ ಎದಿ 

\ 

ಮುಕ್ಕ ರಹೆತಿಂಡೆಂಬುದರಿಯದೆ ಯೆಂದನೀಶ್ವರನ ae] 

ಆರುತರ್ಕವನಾರು ಚಕ್ಕವ 

ನಾಮು ಭಾವವು ಸಹಿತ ನೂರಿದ 

ಸಾರೆಗುರು ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ಲಸ ನೃ ಹಿಂದ ಜಯ ಶರಣು. | 8೩೮| 

ಆಂಳು ಸಂಧಿ ೬ಕೆ ಸುದ ೨೩೬ 
\ 
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| ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ || 

ಸೂಚನೆ | ಭೂತನಾಥನ ಬಿಲ್ಲ ಮುರಿದಾ 

ಕೀತೆಯನು ಸೌಂದರ್ಯೆ ಗುಣನಿ 

ಖ್ಯಾತೆಯೆನು ರಘುನಾಥ ವರಿಸಿದನಖಿಳ ವಿಭವದಲಿ | 

ಪದ || ಗಿರಿಜೆ ಕೇಳಾ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ 

ರಿಂದಹಲ್ಯಾಶೃಮದಿ ಕೌಶಿಕ 

ವರಮುನಿಸನೆಂದನು ಮಿಥಿಲೆಯೆಂಡೆಂಬ ಪಟ್ಟಿ ಣಕೆ | 

ಅರಸೆನಿನಿ ಪಾಲಿಸುವ ಜನಕನ 

ನರನು ಖವು ಗಡನೋಡಿ ನಾ ಸಹ 

ನಿರುತಯೋಧ್ಯೆ ಗೆ ಬಳಿಕ ತಿರಳುವುದುಚಿತ ನಿಮಗೆಂದ | ೧ | 

ಅಂದು ಗಂಗೆಯನುತ್ತರಿಸಿ ರಘು 

ನಂದನನು ಸಹ ವಾ ನಿಜೇಹ ನ್ನ್ನ 

ಪೇಂದ್ರ ಪುರದ ಪ್ರಾಂತ ಯಷಿನಾಟಿದಲಿರಲು ಬಳಿಕ | 

ಬಂದ ಮುನಿನನ ವಾರ್ತೆಗರ್ಥಿಯ 

ಲಂದುಪಾರ್ನರು ಸಹಿತಿದಿರು ನಡೆ 
ಭ್ರ 

ಶಂದನಾ ಮಿಥಿಲೇಶ ಪೂಜಾದ್ರನ್ಯ ಸಹವಾಗಿ |೨| 



ಏಳನೆಯ ಸಂಧಿ 

ದಂಡೆದಂತಿಸೆ ನಮಿಸಿ ಮುನಿ ಮಾ 

ರ್ರಾಂಡಸೆತಿ ಪೂಜಿಸಿ ಬಳಿಕ ಬೆಸ 

ಗೊಂಡನಿತ್ತಲು ನೋಡಿ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ | 

ಚಂಡಕಿರಣಿ ಶಶಾಂಕರಂತಿರ 

ಖಂಡಲೆ ಯ ತನುಕಾಂತಿ ದಿನಿಯನೆ 

ಖಂಡ ಲಕ್ಷ ಣಿ ರೊಪಯುತಶರಿವರಾರ ಸುತರೆನುತ 

ಇವರು ನರನಾರಾಯಣೋಪಮು 

ರವರು ದೇವಾಂಗಿಗಳು ನೋಡುವ 

ಡಿನರರೂಪವು ನರಕೊಳಿಲ್ಲವರಾಶೊ ಮೆರುಯೆನುತ || 

ಭುವನಪತಿ ಬೆಸಗೊಳಲು ಮುನಿಪುಂ 

ಗವನು ಹೆರ್ಹದಲೆಂದನಿರಸಾ 

ಶವಿಕುಲೇಶ್ವರೆ ದಶರಥಾತ್ಮಜ ರಾಮ ಲಕ್ಷ ಒರು 

ನವರ ಕರೆತಂದೆ ಯಾಗ ನಿ 

ಧಾನ ರಕ್ಷೆಗೆ ಬರುತ ಮಾರ್ಗದಿ 

ಹಪಾಠನಿಯ ತಾಟಕಿಯ ನಿಕ್ಚಿದನೊಂದೆ ಬಾಜದಲಿ ॥ 

ಕಾನನದಲಿಹ ಕೋಕ ಕಂಟಕಿ 

ಹಾನಿಯಾದಳು ರಾಮ ಶರದಲಿ 

ಯೀನನೆಂಬೆನು ಬಳಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಮೆದಾಶ್ರಮದಿ 

ಯಾಗರಕ್ಷೆಯಲಾ ಸುಬಾಹುವ.: 

ನೀಗಿದರನು. ಮಾರೀಚ ದನುಜನ 

ಸಾಗರದಲಿಡುಕಿದನು. ಬಳಕಾ ಗೌತಮಾಶ್ರಮಕೆ 1 

ಸಾಗಿ ಗಂಗಾತಟಿಕಹೆಲ್ಕಯ 

ನೀ ಗರುವನಡಿಧೂಳು ನೋಂಕಲು 

ಹೋಗಿ ಕಾನದ ಕಲ್ಲು ನನಿಷಕೆ ದಿವ್ಯತನುವಾಯ್ತು 

(e | 

|೪| 

| ೫ || 

|೬| 
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ಏಳನೆಯ ಸಂಧಿ : ೬೯ 

ಮುಟ್ಟಿಯುಗಿಯಲು ಬಿಲ್ಲು ಮುರಿಯಿತು 

ಧೊಟ್ಟೆ ಸಲು ರವ ಮೂರು : ಲೋಕದ 

ಲಪ್ಪದಿಕ 5 ನಜನಿರನ ಪಾತಾಳ ಲೋಕವನು | 

ನೆಟ್ಟಿ ನನ ಮರೆಸು ನೋಡಿಯದ್ದುತ 

ಟ್ಟು ರಾಮನ ಹೂನಿನಲಿ ಬುಸು 

ಟ್ಟು ಜಯ ಜಯ ಯೆನುತ ಹೊಗುಳುತ್ತ್ಮಿದ್ದು ಭರ ದಲಿ | ೧೧ | 

2 ಇ 

[೦ 

ದೇವದುಂದುಭಿ ಶಂಖರವವಿರ 

ದಾವರಿಸೆ ದಿಗುಶಬಿವನಾ ಸುರ 

ದೇವಿಯಪ್ಪರಸೆಯರ ಪಕ್ಕಣಮತ್ಸ ನೋತ್ಸವದ | 

ಇರ ತೆಗೆದ ಸಿದನು ರಾ 

ಜೀವನೇತ್ರ ನನತ್ಯ್ಮ ಸೀತೆಗೆ 

ಜೀವ 8. ತಾಯ್ಮು ತಾ ತನ್ಮಾತೃಗಳು ಸುತ | ೧೨ || 

ಬಂದಳಾಗಳೆ ಸೀತೆ ಬಲಗೈ 

ಯ್ಯಿಂದ ಹೂಮಾಶೆಯ ಪಿಡಿದು ಪೂ 

ರ್ಣೇಂದು ವದನದ ಚಾರು ಚಾಮೀಕರ ತನುದ್ಯುತಿಯ | 

ಮಂದಹಾಸಾೂಭಸಣ ಭೂಸಣ 

ವೃಂದ ಮುಕ್ತಾ ಹಾರ ನರೆಂಕಣ 

ದಂದುಗೆಯ `ಕುಣಮುಣತು ಗೌರ ಮನೋಹರಣಂಗದಲಿ | ೧೩ | 

ಯಸಳುಗಂಗಳ ಭ್ರೂಲಕೆಯ ಕೆಂ 
ಸಜಾ ದೀಧಿತಿಯ ಕರ್ಣ 

ಸರದೋಲೆಯ ದಂತ ಹಂಜಯ ಚಾರುನುಂಗೊರಳ | 

ನದ ನಡುವಿನ ದಿನ್ಯವ ಸನದ 
ಮಿಸುಪ ಮೊಲೆ 01 ನಾಂಜಿಸ 

ನೆಸುಬೆವರುವಂಗದಲಿ ಬಂದಳು ಮುಂದೆ ರಘುಪತಿಯ |೧೪!| 



ಶ್ವಾ ಹಾಡ ಜಸ 
ಹ 

ಆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಬಾಲಕಾಂಡ 

J ಹಾನಿ ೧ RD) 

ಮಾಜಿಯನು ಕ್ರದೆಂರದೇಶದ 

ಮೇಲಿರಿಸಿಮುದನೆ,ದಿ ನಾಂಚಡ:ವ 

ಬಾಲೆಯಂಗವ ರಾಜಮಹಿಸಿಯ ರಾ ಗವಾಕ್ಷದಲಿ | 

ಜಾಳೆರಂದ್ರದಿ ನೋಡಿ ಸಂತಸ 

ದಾಳಿದೆರು. ರಘುನಾಥನೀಶೆಯ 

ಶೀಲಶನು ಗುಣನೆನುತ ತಮುತ ದ ಲ್ಲ ಹಾ ಬಣಿ ಸುತ 
2 

೧3 ಶ್ರ ಬ್ರ ನ ಕೂಡೆ ಶ್ರ 

ಮಿತೃನೆಂದನು ಬರಿಸು ಬೇಗದಿ 

ನತ್ರಿಕಯ ವಶರಥಗೆ ರಾಮನಿವಾ ಸಕಾರಿಯೆಕ | 

ಮತ್ತಕಶಾಶಿನಿ ಸುಚಿತ್ರ ಮಂತ್ರಿಗು 

ರೋತ್ಕಮನು ಸಹ ಬನಲೆನಲು ಜೇ 

ಉತ ಜನಕನು ಕಳುಪ ಲಿವಶೈ ನಿಷರಯೋಧಿಯನು 

ಕೇಳಿದನು signa ಜಲಧಿಯಲಿ | 

ನೀಲೆಯಿಟ್ಟನು ಮಂದಹಾಸ ವಿ 

ಶಾಲವನ್ನೆನ ರಾಮಗುಣಗಣ 

ಚಾಳ ರತುನದ ಮೇಲೆ ಜೋ ಟ್ಟ್ದಾ ಕಣದಿ ನಿಂದಿರ್ದ 

ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಕೆಡೆಂದನೇಳಲಿ 

ಮುಂತೆ 4. ವಸಿಷ್ಠ ನು 

ಕಾಂತೆಯ ಕೆ ರಾಮಮಾತೆಯ ಭರತ ಶತ್ರುಸ ಸರ | 

ದ: ನ ನಡೆಯಲಿ ' 

ಸಂಥದಲಿ ಯೆನುತಾ ಗುರುವನೊಲಿ 

ದಂತೆ ಯೋಚಿಸಿ ನಡೆದರಾ ಮಿಥಿಲಾ ಪುರಾಂತಿಕಕೆ 

| ೧೫ | 

| 

| ೧೭ | 

| ೧೮ 



ಏಳನೆಯ ಸಂಧಿ ತಿ 

ನ ಶತಾನಂದಾಖ್ಯ ಗುರುಸಸಿ 

ಶಾಸನಾಫ ನ ಪಿಡಿದಿದಿರು ಗೊಂ 

ಡಾ ಸುಮಂಗಲದಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ಜನಕರತಿ ಮುದದಿ ॥| 
ಖೇಸೆನಿಪ ಸತ್ಯ್ಯಾರದಿಂ ಸಂ 

ತೋಷ ವಡಿಸುತ ದಶರಥನನಾ 

ಮಾಸದೀದಿರಾಗಿ ಬಂದರು ರಾಮ ಲಕ್ಷ ನಿದಿ | CF | 

ಬಂದು ಚರಣದಲೆರಗಲಕಿ ಮುದಿ 

ದಿಂದ ಗಾಢಾಲಿಂಗನದ ಲ 

ಸ್ಪಂದದಿಂ ನೆರೆ ಹರಸಿ ನುಡಿದನು ರಾನುನಿನ್ನೆಸೆವ | 

ಚಂದಮುಖ ದರುಶನನು ಮುನಿಕ್ಸಪೆ 

'ಯಿಂದಿನಿತು ಸೆಂಪದವು ಸೇರಿ 

ತಂದು ನೆತ್ತಿಯ ಘ್ರಾಣ ಸುಖದಲಿ ಯೋಗಿಯಂತಾದ || ೨೦ | 

ಬಳಿಕ ಸುತರೊಡಗೊಂಡು ಜನಕನ 

ನಿಳೆಯವನು ಯೊಸ್ಸನು ನಸುಕೋಭಕೆ 

ಗಳಲಿ ಸೆತಿಯಿರು ಸಹಿತ ಪರನೋತ್ಸದ ರಹಿ ಮಿಗಿಲು || 

“ಏಳೆಯ ಧರ್ಮಜ್ಞ ರನು ಬರಿಸಿದೆ 

ನೊಲಿದು. ಜನಳನು ಶುಭದಿನದ ಲ 

ಸ್ಪಲಿತ ಸುಮುಹೂರ್ತವನು ನಿಶ್ಚೈಸಿದರು. ಮುದಿವರರು. 1೨೧] 

ನರನಿನಾಹದ ಮೆಂಬಿಹವ ನಿ 

ಸ ರದ ರಶುನಸ್ಸಂಭ ಚತ್ವರ 
‘wal! em) 

ಪಠಿನಿತಾನ ಸುಕಲಶ ಕನ್ನಡಿ ತೋರಣಂಗಳಲಿ | 

ನೆರೆದ ವಿಪ್ರ ಸುವಾಸಿನಿಯರಂ 

ಬರಿಸು ಭೂಷಣ ನಿಷ್ಟ ಶಕಂಠಿಯ 

ರಿರಲು ಮೊಳಗಿತು ಭೇರಿ ದಂದುಭಿ ನೃತ್ತ ಗೀತೆಗಳು | ೨೨ | 
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ಮ್ನ "ಕ “ಡಿವಿ ನನಭವ ಮುನಿಗಳಾನಕಿ 

ಚ 
MR ಜಾಸ್ಟನಿಯ ಸೀತೆಯ 

ಬಳಿಕೆ ಹಸ್ತವ ಸಿಡಿದು ಧಾರೆಯ ನೆಕಿದ ನೊಲವಿವಲಿ | 1 

ಸ 

ಇರಿಸಿ ನಾ ನಾಗಿ ನ ರೀ ತಾತ ಸ್ವ ನನನ್ನು ಕೃಸೆಮಾಡು ತನಗೆಂದ | ೨೫ [| 

ಹಾಲ ಶರಧಿಯ ವಿಷ್ಣು ರಮೆಯರೆ 
We ಗೀಲಿಸಲು ಸಮಿಶ್ರ ನಗೆಯ ಸು 

ಗತ ಹ ಯೂರಿ ಕೆಜಂಬಳದು ನಿಜಸುತಿಯ ಭರತಂಣೆ [| 
ಲೌ ಶು ನಿತಕೇರ್ತಿ ಯನು ಕೊಟಿ ಮು 

ನಿಯ ಶತ್ರುಘ್ನ ಗಿತ ತ್ತಮ 

ರು ನಿಜಸ ಸತಿಯರೊಡಫೊಪ್ಪಿದರು ನಿಭವದಲಿ | 



ಏಳನೆಯ ಸಂಧಿ ೭೩, 

ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಕುಳಿತು | 
ಭೂಮಿಹತಿ ಮಿಥಿಲೇಶನೆಂದನು 

ಸಾಮದಿಂ ಕೌಶಿಕ ವಸಿಷ ರಿ 
© 

ಗಾ ಮಹಿಳೆ ಸೀತಾಜನನವನು ನಾರಜೋಕ್ಸಿಗಳೆ || ೨೭ | 

ಯಾಗಕೋಸುಗ ನೆಲನ ಶುದಿಸೆ 

ನೇಗಿಲಂ ಸನೆವುತಿಕಿ ನೆಲನೊಳ 

ಗೀ ಗರುವೆ ಸೀತೆಯನು ರುಭಲಕ್ಷಣ್ಯ ಯೂಥೆಯನು [| 

ಆಗ ಕಂಡಾತ್ಮಜೆಯ ಸರಿಯನು 

ರಾಗನಡೆದಾ ಚಂದ್ರ ಮುಖಿಯನು 

ಬೇಗ ಪಟ್ಟಿದ ರಮಣಿಗಿಕ್ತೆನು ಸಲಸಿಕೊಳ್ಳೆ ನುತ || ೨೮ || 

ಪ್ರಾಣಕಿಮ್ಮಡಿಯಾಗಿ ಬಳಿಕಾ 
ನು ವ 

ಜಾಣಿ ಸಲಹುತ್ತಿಸಲು ನೀಣಾ ಚ 

ಪಾಣಿ ರಣಿತ ಕ್ಷಣಿತ ನಾರಾಯಣ ನಿನಾದದಲಿ || 

ಸೀಣಿಸುತ ಜಗದಘವನಾತ 

ಶಾ ಣ ನಿಸೆ ಯಲಪೃತಿಮ ಗೀ ವ) ಆ) | 
ರ್ನಾಣನವಂದಿಶ ನಾರದಾಂಕನು ಬಂದನೊಂದು ದಿನ 15೯] 

ಬರವ ಕಾಣುಶ್ಮದ್ದು ಕರೆತಂ 

ದಿರದೆ ವಂದಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರೆ | 

ತರಣಿ ನುಡಿದನು ನೃಪತಿ ಕೇಳೆನ್ನಮಳ ನಚನನನು |. 

ಸರರಿಗೆಸಬೇಡೊಂಡು ಗೌಪ್ಯವು 

ಹಿರಿದು ನಿನಗಭ್ಯುವಯ ಸಾಕ್ಷಾ 

ಶೃರಮ ಪುರುಷನ ಮೆಸಿಮೆಯನು ಫೇಳಿಂದನಾ ಬಮೊನಿಸ "|| ೩೦ | 



೭೪ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಬಾಲಕಾಂಡ 

ವಾಸುದೇವ ಹರಾತ ಒನಪಗತ 

ವಾಸೆನನು ಭಕ ಕಳಾಗನಿ 

ke, ಹ ರಾವಣಾದಿಗಳ | 
೬ 
೧. 

1 
a ಕ್ಲೆ 

ಕ 
ನ 
ದು ೯ 

ಇ 2 ಹ ನು ಮಾಯಿಯಲಿ ತಾಳುತ.: 

ಶರಥಿ ಇಮಾ ಖ್ಯನಾದನು ನಾಲ್ಕು ರೂಪಿನರಿ | ೩೧ | 
Pade) 

ಕ 

ಶೀತೆಯೆಂಬಳು ನಿನ್ನ ಗೃಹದಲಿ 

ಜಾತೆಯಾಗಿಹಳಿವಳು ಶ್ರಿಜಗ 

ನ್ಲಾತೆ ಯೋಗಾಧಾ ಸಿ ಕಣಾ ಮಹಾಲಕ್ಷುಮೂ | 

ಖ್ಯಾತೆ ಪೂರ್ವದ ರಾಣಿ ರಾಮಂ 

ಗಾತಗಲ್ಲಡಿ ಮಿಕ್ಕ ನರರಿಗೆ 
ಮಾತನಾಡದಿರೆಂದು ದಿವವಡರಿದನು ಮುನಿ ಬಳಿಕ | ೩.೨ | 

ಆಂದು ಮೊದಲಾ ಮುನಿಯ ಮಾತಿನ 

ಅಂದು ಮು ಖಿಮಗಿಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾ 

ದಿಂದಿರೆಯ ಯೆಂದರಿತು ೭ ಭಾವಿಸುತಿಹೆನು ಮನದೊಳಗೆ | 

ಯಂದು ಬಹನೋ ರಾಮದೇವ ಮು 

ಕುಂದ ನಾನತ ಬಂಧು ಸೇರಿಸು 

ವಂದನಾವುದೊ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದೆನನರತ ಯೋಚಿಸುನೆ ॥ ೩೩ || 

ಮನುಜನಾದಾ ರಾಮಚಂದ್ರನ 

ಕ್ ಸರಾಶೃಮವರಿನ್ರಪಾಯನ 

ಮನದಿ ಕಂಡೆನು ಹಿಂದೆ ತ್ರಿಪುರೆವ ಸುಟ್ಟ, ನಿಜಧನುನ | 

ಮನಸಿಜಾಂತಕನೆನ್ನ ತಂದೆಯ 

ಮನೆಯಲಿಟ್ಟಿ ಜಗತು ಗೆಲಿದಕಿ 

ತು, ತಾ ಕೊಡುನೆನೆಂದೇ ಪಣವ ವಹಿ | ೩೪ || 



ಏಳೆನೆಯ ಸಂಢಿ ೫.01 

ಬಂದು ಬಂದು ನಪಾಲರಡಿಯಲಿ 

ಕೊಂದು ಕೆಲಬರು ಕೆಲರು ನಗೆಗೆಡೆ 

ಯಿಂದ ಕೆಲಬರು ನಾಚಿನಾಂಚುತ ಮಾನೆಭಂಗದಲಿ | 
ಸಂದರಶ್ಮಲೆ ಮುನಿನ ನಿನ್ನೊಡ 

ನಿಂದು ರಾಜೀವಾಕ್ಷನನು ಕರ 

ತಂದು ಬಿಲ್ಲರು ಗೆಲಿಸಿ ಮಾಡಿದೆ ತನ್ನ ಮನೆದರುವೆ | ೩೫ || 

ಗೆದ್ದುದಕೆ ಫಲನಾಯ್ಕು ನರನಾ 

ಗಿದ್ದುದಕೆ ಫಲವಾಯ್ಮ ಹಿರಿಯನ 

ಹೊದ್ದಿ ದತೆ ಫಲವಾಯ್ತ ಜನ್ಮಶತಾರ್ಜಿತಾಘವನು 1 

ಗೆದ್ದ ಗೆದ್ದೆನು ರಾಮತವ ಪಾ 

ದದ್ಧಯನ ವದನೆದಲಿ ಯಿರಿಸಿ | 
ತದ್ವಯನೆ ಫೆರೆಕಾಂಬ ಭಾಗ್ಯವಿಡಾರಿಗುಂಟಿಂಡ [a] 

ಬನ್ನೆ ಮನೆ ಧನೆರಾಜ್ಯ ಕೋಶಗೆ 

ಫನ್ನಿ ತದ ಭಂಡಾರ ಸತಿಸುತ 

ಮನ, ಣೆಯ ಬಾಂಧವರೆನಿಷ್ಸಾ ಭ್ರ 

ಅನ್ಯರೇಶೋ ಜನಿತ ಕಾಯದ 

ಬಿನ್ನಣದ ಬಯಲಿಂಗೆ ತೊಳೆಲ್ಬುವ 

ಶೆನ್ನ ದೆನಗೆ ಪ್ರಸನ್ಸ ನಾದ ರಾಮ ನೀನೆಂದೆ | ೩೭ || 

ಸಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ || 

ತೊಳೆದು ನಿಜ ಸಾದೋದಕವ ನಿಜ 

ತಲೆಯಲಾನನೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು 

ಬಲಿತೊಳೆದು ಧರಿಸೀ ಜಗತ್ರಯ ಕೊಡೆಯನಾಗಿಶನೆ || 

ಕಳಚದೇ ಶಾಪವನಹಲ್ಯೆಯ 

ತಿಲೆಯ ನಿಜಪದಧೂಳು ಮಾಶ್ರವು 

ಸುಲಭ ದೈವವದಾರು ನಿನ್ನ ಂತೆಂದನಾ ಜನಕ | ೩೮ | 



ಎ 48 
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ನಂಬ್ರ ಸರೋಜ ರಜವನು 

ತ್ರ ನವರತ ಕಾಲನ ೯೧ 
4 

«J ೪? ಎಡೆ 

ನಾವಳಿಯ ಭವಭಯವ ಗೆಲುವರು ಗಡ ನಿರಂತದಲಿ | 

ಅನನುರು ನಾಮವನು ಕೀರ್ತಿಸು 

ತಾವಗಂ ದುಃಖಿಗಳು ದುಃಖದ 

ನೋವ ಮಸಿಪರದಾವಳಿಂ)ಯೆ ತನಗೆ ಗತಿಯೆಂದ ॥ ೩೯ | 

ಮತು ಳಿದ ಕೋಟಿಲೆಯ ಕರ್ಮದಿ 

ಭತ್ತ ತಮ್ಮ ಣ ನಾಮಕೀರ್ತನ ನಿನ್ನ ಪದ ಪೊಜೆ | 
ಉತ್ತಮರಲೇ ದಾಸ್ಯ ನಿಷಯ ನಿ 

ವೃತ್ತಿ ಸಕಲನಿ ಮೈತ್ರಿ ದಯನನೆ 
ಸತ್ಯರೂಪ ರಾಮ ಕರುಣಿಸಬೇಹುದೆನಗೆಂದೆ || ೪೦ | 

ನಂತ ಧನಗಳ ಭಾರವಿ ಮದ 

ದಂತಿಗಳೆಖಶುನೂರು ರಥವನು ಹತ್ತು ಸಾನಿರನ' || 

ಮುಂತೆ ನಿಯುತ ತುರಂಗೆ' ಕಾಲಾ 

ಆಂತ ಲಕವ ತೊತಿ ಯರನತಿ 
೧೭೫ —D 

ಸಂತಸೆದಿ ಮುನ್ನೂರು ಸಹ ಬಳುವಳಿಯಲರ್ನಿಸಿದ | ೪ಗ॥|| 

ಕರಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರು. 
ದು 

ಣ್) ೧ ಇ? Ves £ | | | 
ಘ್ನರಿಗೆ ಯುಡುಗೊರೆಯಿತ್ತನೆಲ್ಲರಿಗುಚಿತದಿಂಜೆೊಲಿದು | ೪.೨ |} 



ಏಳನೆಯ ಸಂಧಿ ೭೭ 

ನೆಟ್ಟಿನಾ ದಂಹತಿಗಳನು ಮುಂ 

ದಿಟ್ಟ ರಥದಲ್ಲಿ ಜನಕ ಸೀತೆಯ 

ವೆ ಟ್ಟಿ ಜಸು” ಜಲನೊಗಲು || 

ಪಟ್ಟದರಸಿ ನಬಿಯರಾನರಿಯುರತಿ 

ಹೈಷ್ಟ್ಯದಲಿ ಸೀತಿಗೆ ನುಡಿದರಿಳಿ 

ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಯದಿರವ್ವ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಧರ್ಮವನು || ೪೩ | 

ತಾಯಿ ತಂದೆಯನೋಲು ಸೇವೆಯ 

ನಾಯತದಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಾವರ 

ಮಾಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪತಿಯೆ ಸರಮಾತುಮನೆನುತ ಭಜಿಸಿ | 

ಕಾಯೆ ಸಂಸೆ ಶವನು ನೋಡದೆ 

ಬಂಯಲಿದಿಂಟ್ಟಿ ನ ನದೇ ರಘು 

ರಾಯನೇ ಗತಿಯಾಗಿ ಸುಖವಿರೆನುತ್ಮ ಕಳುಹಿದರು | ೪೪ | 

ಹಿಂಗದೀನರಿ ಜನಕ ನಸಪತಿ ತ 

ದಂಗನೆಯರೊಡನ್ಸೈದಿ ಕಳುಕಲು 

ಮಂಗಳೆದ ಬಲುವ; ದ್ಯ ಮೊಳೆಗಿತು ರಾಮಪಯಣದಲಿ ॥ 

ಜಂಗಳೀ ಬೇರೀ | ಮ 

ದಂಗಕಹೆಳಾನಕರ ಶಬುದ ಮ 

ಯಂಗಳಾದವು ಮೂರು ಲೋಕದಲಾರು ಬಣ್ಣಿ ನರು | ೪೫ | 

ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರ ದೀಪ್ಲಿಯ 

ಮೋಟಕೆರ ಮೊಲಿಸುವ po ಳೆ 

ರೀಟ ಕುಂಡಲಹಾರ ತೋಳ್ಳಳ ಕಡಗ ಮುದ್ರಿಕೆಯ | 

ನಾಟಕದ ಮಾನುಷ ವಿಡಂಬನ 

ದಾಟಿದಲಿ ಸತಿ ಸಹ ವರೂಥದ 

ನೀಠದಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ರಾಮನು ಸಯಣಮಪವೊಳಗಿರ್ದ | ೪೬ || 



೭೮ ಅಧ್ಯಾತ್ನ ರಾಮಾಯಣ - ಬಾಲಕಾಂಡ 

ಏಳನಸೆಯದೀ ಸಂಧಿ ಷದನಗ 

ಳೋಳಿ ದಿಗ್ನನ ಬಾಣ ಷುಷಿಗಳ 

ಮೇಳನೆನೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ನಿವಾಹ ಕಥನದಲಿ | 

ಹೇಳ ಕೆಳಿದಡಿಸ್ಟಸಿದ್ಧಿಯ 

ಪಾಲಿಸುವನೊಲಿದಿತ್ಲು ಪರಮ ಕ 

ಪಾಳುಗುರು ನಿಶ್ಯಾತ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಸಿಂಹನೊಲನಿನಲಿ | ೪೭ || 

ಜಂತು ಸಂಧಿ ೭ಕ್ಕೆ ಪದ ೨೮೩ಕೆ 

ಶ್ರೀ 

an ಸಾ, 



| ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ | 

ಪರಶುರಾಮನ ಗರ್ನಭಂಗ 

ಸೂಚನೆ | ರಾಮರಾಮನ ಬಂದು ಹೆಳೆಚಲು 

ರಾಮ ರಾಮನ ಬಿಲ್ಲ ಕೊಂಡನು 
ರಾಮರಾಮನೆ ಹೊಗಳೆ ರಾಮನಯೋಧ್ಯೆಯನು ಹೊಕ್ಕ | 

ಹದ || ಬಳಿಕ ಪಾರ್ವತಿ ಕೇಳುಯೋಜನೆ 
ದಳತೆ ಮೂರನು ನಡೆಯೆ ಬಲಘುಳು 

ಘುಳಿಸುವಾನಕ ಭೇರಿ ಶಂಖ ಮೃದಂಗ ರನಗಳಲಿ | 
ಬಲದಲತಿ ದುಃಶಕುನ ತೋರಲು 
ಕಳವಳಿಸಿ ದಶರಥ ವಸಿಷ್ಠಂ 
ಗೆಲೆ ಮುನಿನ ನೋಡೀ ನಿಮಿತ್ತ ನಿದೇನು ಹೇಳೆಂದ |೧॥ 

ಮುನಿನನೆಂದೆ ನಿಮಿತ್ತ ಗುಣದಲಿ 

ಜನಪ ಭಯವದು ಶೋರದುಳಿಯದು 

ಭನತರದ ಸಂಪತ್ಸು ಖವು ಮತ್ತಂತೆ ಕೋರುನದು | 
ಭನೆತರದ ಮೃ ಗ ಬಲ ಬರುತಿದೆ 

ಯೆನುತಿರಲು ee ಹುಡಿಯಲಿ 

ತನು ಮುಳುಗೆ ಕಣ್ಣ ಕೃುಳಿನೆ ಜನ ಬೆದಕೆ ಚೀಸಿದುದು | ೨/ 



೮೦ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಬಾಲಕಾಂಹ 

ಕಂಡರಾಗಳೆ ಕರನಿದ್ಲ ತ ಕೋ 

ದಂಡ ಪರಶು ಜಟಾ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರದ 

ಮಂಡನದ ವಲ್ಫಲ ವನನದುಸನೀತ ಮೇಖಲೆಯ | 

ಅಂತಕನ ಹಃ ನೇಫೋ 

ದಂಡ ಕ ಇರ್ತ್ಯನ ನ ಗೆಲಿದ ವೀರ್ಯದ 

ಶೌಂಡ ಭೃ ಗುಕುಲ ರಾಮನನು ನೃ ನಕುಲ ವಿರಾಮನನು || 

ಕಾಲಮೃ ತ್ಯು ನಿನಂತೆ ಮುಂದೆ ವೃ 

ಪಾಲನಿದಿರ ಹ ” ಮಿನೀಂದ್ರನ 

ಕಾಲಮೇಲಡ ಗೆಡೆದು ಪೂಜಾರ್ಫ್ಯಾದಿಕವನಿತ್ತು |] 

ಮೇಲೆ ನಡುಗುತ ಭಯದಿ ರಾಮನ 

ಪಾಲಿಸೆಕೆ ದಶರಥನ ನಿನಯವ 

ನೇಳದತಿ ಕೋಪದಲಿ ರಾಮನ ಜರಿದು ಗರ್ಜಿಸಿದ | | ೪ 

ಎಲಬೆಲವೊ ನೀ ರಾಮನೇ ಬಲು 

ಗ ಕೊಂದ್ಳೆ ನಾಮ ಮಾತ್ರದಿ 

ಬಲು ನಿನಗೆಲ್ಫಯದು ಲೌಕಿಕ ಕ್ರತಿ ಯರ್ಭಕಗೆ ॥ 

ಹಳಚು ಬೇಗ ದ್ವಂ ನ 

ಲುಳಿವ ಜಾ ತನ್ನ ಐಪೂ 

ತಿಳಿಯಲಾ ನೃಸನಂಶ ಭೀಮ ಮಹಾ ಪರಶುರಾಮ | ೫ | 

ಹಳೆಯ ಜರು ೯ರ ಬಿಲ್ಲ ಹುರಿದ 

ಎ 2 ಮು 

ಕ ಬೇಡೆರೆ ಮುಗ್ಗ ವೈಷ್ಣವ | 
ಸ ೧ ಳಂ 

ಲಘ ಧನುವಿದೆನಾಪಡೇರಿಸು ತಿರುವನಾ ಬಳಿಕ | 

ನನ್ಯ ನಿನ್ನೊ ಡಫದಲ್ಲದ 

ತಾಲ ಬ ಅಲ ಅಳತ ಳೆಯ ಕಾಲಾನಲನು ತಾನೆದ . . | (| 
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£2 

ನರ ರಘೂಡ್ವಹನಾ ಮುಸಿೀಿಂದ್ರನ 

ಕಗಗ ಚಾಹವ ಜೊಂಡು ತೆಬಿವ 

ತಿರ.ವನೆ.ರಿಸಿ ತೂಣಿಯೊಳಗಣ ಬಾಣನನು ಸೆಳೆ | ೭॥| 

ನೆರೆದು ಕಣ ನು ಚ ಮುನಿನತ ರೌದ್ರಕನ ಕಂಡು | 

ನಿಜ 

ಸರಳ ಸಂಧಿಸಿ ದಿವ್ಯ ಚಾಪಳೆ 

ಬರೆಯ;ಗಿದು ರಘುರಾಮನೆಂದನು 

ವರಮಮಿನಿನ ತೋಲ ಗೆಸುವೆನು. ಗುರಿಯ ಬೇಗದಲಿ ॥ 

ಹುರಿಸು ಲೋಕಕೊ ಪಾದಯುಗ ರ 

ಬತೆಡೆಯಹುದೊಗ ರಾಮ ಟು 

ತರಹೆರಕೆ ತಡನಿಲ್ಲೆ ನಲು ಮುನಿನೋಡಿ ಜೆರಗಾದ | ಆ || 

ನೆನೆದನಾಗಳೆ ಪೊರ್ವ ಸಂಗತಿ 

ಯನುವನೆಜೆ ರಘ;ರಾಮ ರಾಘವ 

ಮನುಜನಾದ್ಧೆ ಪಸಮ ಸೂರುಷನಾತ್ಮ ನೀನಿಂದು |] 

ಅನುಭವಕೆ "ೋಚರಿಸಿತೆನಗೆಲೆ 

ಚಿನುಮಯನೆ ನೀ ವಿಷ್ಣುಲೋಕದ 

ಜನನ ರಕ್ಷಾನಾಶ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮ ನೀನೇದ | 

ಲೊಂದಿ ಆ ನಾರಾಯಣನೆ ಪದವ | 

ದ್ಲುಂದ್ದವರ್ಜಿತ ಚಿತ ದಲ್ಲಿ PE ಪದಧ 
ಬಂದು: ತನ್ನಿ ದಿರಿನಲಿ ದೇವ ಮು 

ಕುಂದ ಬಂತನು ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಬ್ದ ವನು ಧರಿಸಿ | ೧೦ | 
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ನಿಲನೇಘನಿಭಾಂಗ ಕಾಂತಿಯ 

ಲೋಬಮಣಿಕುಂಡಲದ ಮುಟಿ ನಿ 

ಶಾಲ ರತುನದ ಮುದ್ದುನೊಗದರುಣಾಯಶೇಕ್ಷಣದ | 
ಸಾಲು ಭೂಷಣದುರದ ತುಳಸೀ 

ಮಾಲೆ ಭ್ರೃಗುಪದ ಸೀತನಸನದ 

ತೋಳಬಳೆ ಕಂಕಣವೆಸೆಯಲೆನ್ನೊ ಡನೆ ಹರಿನುಡಿದ : [೧೧1 

ಏಳು ಸದ್ಫ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗುಣನಿಧಿ 

ಬೀಳು ನನ್ನ ಚೆದಂಶ ಸಂಭವ 

ಇರಿಸಿದ ಮರೆಯದಿರು ಹೇಹೆಯ ನೃಪ ಸದೆ ಬಡಿದು ॥ 

ಬೇಳು ವಿಕ್ರಮ ಮ್ಹೊಯಲಿ ಭೂ 

ಹಾಲ ಕಾರ್ತ್ಯನ ಪಿತನ ನೆವದಲಿ 

ಹೋಳುಗಳೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನಿಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸೂಳಿನಲಿ | ೧೨ | 

>) 

ಬಳಿಕ ಧಾರೆಯನೆರೆದು ಕಾಶ್ಯಪ 

ಗಿಳೆಯ ಪಾನನ ಕಳೆದು ಶಾಂತಿಯ ' 

ತಳದಿರಲು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲಾ -ದಕರಥಾಂಹೆಯೆಗೆ | 
ಒಲಿದು ತಾಣ ಮಗನಾ 

ಗಿಳಿಯ ಭಾರವ ಯೋಗಶಕ್ಕಿಯ 
ಲಿಳುಹುನೆನು ನೀನಂದು ನನ್ನನು ai | ೧೩ || 

ನನ್ನೆ ತೇಜ ಪರಾಕ  ಮವನೊಲಿ 

ಜಿನ್ನ ಲಂದಿನಿರಿಸಿ ತ ಹ 

ಉುನ್ನ ತೋನ್ನತ ಬ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿರು ಕಲ್ಪ ಪರಿಯಂತ | 
ಸನ್ನು ಇನ ಯಂಜಿನೆಗ ನೇಮಿಸಿ 

ನ ನಿಜದಲಿ ನಿಂತನಾ ಸರಿ 

ಸ ನೇಮವನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಶಾಮ ನಾನೆಂದ | ೧೪ || 



ಎಂಬಿ ನೆಯ ಸಂಧಿ ಈ೩ 

ಹ ಸಾಕ್ಷಾನ್ವಿಷ್ಟು ಜನಿಸಿದೆ 
ಸಾನವಾಕೃತಿವಿಡಿದು ದೈತ್ಯರ 

ಹಾನಿಗಾ ಣಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಡೆ ಕಮಲಭವನೊಲಿದು || 
ನೀನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿ ತೇಜವ 
ನೀನೆ ಮಗುಳದ ಕೊಂಡಡಾವುದು 
ಹಾನಿ ನೀ ನೋಚರಸೆ ಜನ್ಮವು ಸಫಲವಾಯ್ತೆಂದ | ೧೫ 

ಜನೆನ ನಿನಗೆಲ್ಲಿಯದು ಪ್ರಾಕೃತ ತ್ರ 
ಇವನೆ ನಿನ್ನಿಂದಾದ ಕಾರಣ 
ನಿನಗೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನೀನೆ ಕಾರಣನು | 
ಜನಿಜನಿತ ಸಡ್ತಾವ ನಿಯತ 

ಚಿನುಮ ಯನು ಹರಿಸೂರ್ಣ ನಿರ್ನಲ 
ಪನುಸಮನು ಗಮನಾದಿ ವರ್ಜಿತ ನಿರ್ವಿಕಾರಾತ್ಮ ॥.೧೬॥ 

ಸಾರರವಿಕರ ಕಿರಣದಂಶಾ ಮಾಯಿ ನಿನ್ನಿಂದ. il 
ತೋರುನದು ನೀನಲ್ಲದಿದ್ದಹ 

ದಾರು ಬೇರಾಧಾರ ಮಾಯೆಗೆ 

ತೋರುವವೆ ಕಟಿಕಾಳಿ ಕನಕವನುಳಿದು ಬೇರಾಗಿ || ೧೭] 

ಹೂನ್ಸಿ ದೆಂಬುದ ಮನಸಿ ಕಟಿಕವೆ 

ರಸುವವೋಲು ಮಾಯಾ 

ಕೆ ನನ್ನನ ೫ ಮರಿಸಿ ಹೊಳೆವಳು ರಾಮರೂಸದಲಿ | 
ಅನ್ಯರ ನು ಮಾಡುವಳು ನಿದ್ಯಾ 

ಬಿನ್ನ ಣಡಲವಿಚಾರ ಸಿದ್ಧದ | 

ಬನ್ನು ವಿದ್ಯೆಯ ಮರೆಸಿ ಮಂರುಕಿಸಿ ಕಾಡಿದಳು ಜಗವ [|೧| 

ತನ್ನ ವೆ 
ch GL 

ಲ್ಕ 
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ನಲನೇಘನಿಭಾಂಗ ಕಾಂತಿಯ 

ಟೋಲನುಣಿಕುಂಡಲದ ಮಕುಟ ನಿ 

ಶಾಲ ರತುನದ ಮುದ್ದುನೊಗದರುಣಾಯತೇಕ್ಷಣದ | 

ಸಾಲು ಭೂಷಣದುರದ ತುಳಸೀ 

ಮಾಲೆ ಭ್ರಗುಪದ ಸೀತವಸನದ 

ತೋಳಬಳೆ ಕಂಕಣವೆಸೆಯಲೆನ್ನೊ ಡನೆ ಹರಿನುಡಿದ | ೧೧ | 

ಏಳು ಸದ್ಭ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗುಣನಿಧಿ 
Med ಟೆ ಎ 
ಕೇಳು ಸ] ಚಿದಂಶ ಸಂಭವ 

ಹೋಳುಗಳ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನಿಸ್ಟತ್ತೂಂದು ಸೂಳಿನಲಿ | ೧೨ | 

ಬಳಿಕ ಧಾರೆಯನೆರೆದು ಕಾಶ್ಯಪ 

ಗಿಳೆಯ ಪಾಹವ ಕಳೆದು ಶಾಂತಿಯ 

ತಳೆದಿರಲು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲಾ ದಶರಥಾಂಹೆಯಗೆ || 

ಒಲಿದು ನಾರಾಯಣನು ಮಗನಾ 

ಗಿಳೆಯ ಭಾರವ ಯೋಗಶಕ್ಕಿ ಯ 

ಲಿಳುಹುನೆನು ನೀನಂದು ನನ್ನನು ಕಾಣಬಸುದೆಂದ | C೩ || 

ನನ್ನ ತೇಜ ನರಾಕೃಮವನೊಲಿ 

ದೆನ್ಫ ಲಂದಿನಲಿರಿಸಿ ತನದ 
N ಕ ಹ i ವ ಹ 
ಲುನ್ನತೋನ್ನತ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿರು ಕಲ್ಪ ಸರಿಯಂತ | 

ಸನ್ನು ತನೆ ಯೆಂದನಗೆ ನೇಮಿಸಿ 

ತನ್ನ ನಿಜದಲಿ ನಿಂತನಾ ಪರಿ 

ನಿನ್ನ ನೇಮನನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಡಿ ರಾಮೆ ನಾನೆಂದ | ೧೪ | 
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dd. te 

ಖ ಸೌಸಾನಿಿಷು ಜಲು ವೀ | ನ ಸ ನಿಸಿದೆ 

ಮಾನವಾಕೃತಿನಿಡಿದು ದೈತ್ಯರ 

ಹಾನಿಗಾಣಿಸೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡಡೆ ಕಮಲಭವನೊಲಿದು | 
ನೀನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ತೇಜವ 
ಸಕದ ಮಗುಳದ ಕೊಂಡಡಾವುದು 

ಹಾನಿ ನೀ ಸೋಚರಿಸೆ ಜನ್ಮವು ಸ ಫಲವಾಯ್ಕೆಂದ | ೧೫ ॥ 

ಜನನ ನಿನ್ನಿಂದಾದ ಕಾರಣ 

ನಿನಗೆ ಕಾರಣನಿಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನೀನೆ ಕಾರಣನು | 
ಜನಜನಿತ ಸಡ್ರಾವ ವಿರಹಿತ 

ಚಿನುಮ ಯನು ರಿಪ ಸೂರ್ಣ ನಿರ್ಮಲ 
ವನುಪಮನು ಗಮನಾದಿ ವರ್ಜಿತ ನಿರ್ನಿಕಾರಾತ್ಮ | ೧೬ || 

1 ಕಿರಣದಂತಾ ಮಾಯಿ ಬನ್ನಿ ಂದ Il 

ತೋರುನದು ನೀನಲ್ಲದಿದ್ದ ಡ 

ವಾಸು ಬೇರಾಧಾರ ಮಾಯೆಗೆ 

ತೋರುವನೆ ಕಟಕಾಳಿ ಕನಕವನುಳಿದು ಬೇರಾಗಿ || Pe || 

ದೆಂಬುದ ಮನಸಿ ಕಟಕವೆ 

ತನೆ ಮೆರಸುವವೋಲು ಮಾಯಾ 

ನ್ದ ನಿನ್ನನ ನಿ ಮರೆಸಿ ಹೊಳೆವಳು ರಾಮರೂಪದ | 

ಅನ್ಯರನು ಮಾಡುವಳು ನಿದ್ಯಾ 

ಬಿನ್ನ ಣದಲನಿಚಾರ ಸಿದ್ಧದ 

ಲಿನ್ನು ನಿದ್ಯೆಯ ಮರೆಸಿ ಮುರುಕಸಿ ಕಾಡಿದಳು ಜಗವ [ಗಳ | 

ಹೊನೆ 

ಫ್ 
ಚ್ಮ 

dL GL 
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ಎಸೆದೆ ಗಳೆರಡು ಶಕುತಿಗ 
ಳಿದ್ದವನು ನಿನ್ನೊ ಳಗವಿದೈ ಯೆ 
ದ ಜೇತನ ಜೀನ ಚಿಚ್ಛೆ 
ಬದ್ದದ ಹಕ ನಿತಿಬೆಂಬದಂತೆಯ 

ವಡೆ ಸ ಕೌರ್ಯನೆನಿಸುಪೆ 
ಘ್ md ಶುದ 

ಕ್ಯನಿಸಿ ನೊಂಡಿಕುದು | 

ದ್ದ ದೇಹ ಸ್ರಾಣನಿಷಯ ಜಗತ್ತೆನಿಸುತಿಹುದು | oF |; 

ಎನ್ನ ಮನೆಮನವಾರ್ಶೆ ದೇಹನ 
ಬೆನ್ನ ದಿಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ಭೋಗದ 
ye ತಿಕ ನನಗದನು ನಗಣೆನೆನು ಪಜೆದೆನಿದನೆಂದು || 

ಬಾವನ ಮಾಡಿ ಕನಸಿನ 

ನನೆತರಲರಸುವಂದದಿ A 
ಶ್ರ ಗತಕದ ವಿದೆ ಯೆನಿಸು ವುದೆಂದನಾ ನುನಪ 

(5 

ಕ 
FN 
\ 

Ob 
ಓಲ 

೨೬೩ 
ಬ ಬ್ಬ | ೨೦ | 

ke 
LL 79 
ಸ 

ct (A 
‘Cl 
3) OL Ce ನಟ ಛಿ (ಜ್ಯ 

ಧಮದಜ್ಜಾ ನಾಸನೆಯಾದ ನಿದ್ಯೆಯದು | ೩೧ | 

ಆತುಮಂಗೆಸ ಜ್ಞಾ ನ ಸಂಸ. ತಿ 

ಪಾರಣತ್ಸ ವದಿಲ್ಲ "ಬುದ್ದಿ ಯೆ 

ಘಾತಿಸುವನಲ್ಲ್ಯಾನ ನಸು ಕ್ಲ ಸಂಗಳೆಂಬೆ:ಡು: || 
ಭೂತ ಪಂಚಕ ದೇಹ ಚೆ. ತ 
ನ್ಯಾತಿಶಯದಿ ಂದೆಜಡದ ದಂತಿ ಲಿ 

ಹೋತು ಲೋಹವು ಅಗ್ಫಿಸಂಗದಿ ತೃಣವ ಸುಡುವಂತೆ. | ೨೨ [| 
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0 ಹ್ಮ 
(2 Gl ₹೨ ಣ್ಣ 6) CL 73 ನೇಕ ನಿರ್ಮಲತೆ || 

p48 

ಕ್ರ CL 01 ೫." ek ೭. 2» ನಲೀ ದೇಹನಿಂದಿ ಯ 

ನ ಮನೆ ಬುದ್ಧಿ ಗೆನುತ ಕಾಂಬುದೆ ನಿಧಾನಿಸಲು | ೨೨ |] 
ಸ್ಯ 

ವಾಸನಾದ್ವಯೆನಳಿನಜೆಲೆ ಜಗ 
ಧೀಶ ನಿಜನದ ಶರಣ ಶರಣರ 

ದಾಸಭಾವವು ಜೊರಕದಹುದೇ ನಿನ್ನ ನಿಜ ಸೌಖ್ಯ || 
ಹಾಸಿ ಹರಸಿದ ಹಮ್ಮು ಕಡದು ಮ 
ಹಾ ಸಮುದ್ರದ ಭವವನೆಂದೂ 
ನೂಸಲರಿಯದು ನಿನ್ನ ಶರಣರ ಸಂಗನಿಲ್ಲದಡೆ | ೨೪ |) 

ನಿನ್ನ ಶರಣರ ಸೆಂಗ ಫಲದಲಿ 

ನಿನ್ನ ಪದಯುಗ ಭಕ್ತಿದೊರಕುವು 

ದುನ್ನತದ ಭಕುತಿಯ ಮಹಿತೃದಿ ಮಾಯೆ ತೊಲಗುವಳು | 

ಭಿನ್ನನಾದಾ ಮಾಯಿ ಶೊಲಗಲು 

ನ್ನೊಳೆಗೆ ನಿಜ್ನಾ ನ ಜನಿಸುವು | 

ದುನ್ನ ತಜ್ಞಾ ನದಲಿ' ತಿಳಿದು ನಿಮುಕ್ತರಹರೆಂದ | ೨೫ || 

ಭಕ್ತಿ ಜನಿಸಿದ ನರಗೆ ಕಾಮ್ಯಾ 
ಸಕ್ಷಿ ಬಿಡುವುದು ವಿಷಯ ನಿಕರದಿ 

ನಿಷಯವು ಶೊಲಗೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಮಾಯೆ ತೊಲಗುವಳು ॥ 

ಶಿ ಮಾಯೆಯು ಶೊಲಗೆ ಯೋಗದ 

ಮುಕುತಿ ಗುಣಸಂಪನ, ಸರ್ವಾ 

ತ್ಮಕನೆನಿಸಿ ನಿಜವರಿದ ಸದುಗುರು ನೊರಕುವನೆ ಹು ಬಳಿಕ |೬| 



೮೬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಬಾಳಕಾಂಡ 

ಗುರುಕರುಣ ಸೊರ್ಯ ಪ್ರ ಕಾಶನು 

ನರರ ಕ್ಟ ದ್ಗ್ಗ ಗನದಲಿ ಬೇಗ್” 

ಹರೆಯದ ನಾಂಭಕಾ ಅರವು ಮೂಢ ಮರ್ತ್ಯರಿಗೆ | 

ಗರುವೆನಿಸಿ ನೀ ಜೀವನಂತಃ 
ರಣವನು ತತ್ಕಾರ್ಥ ವಾಕ್ಯದ | 

ಪೆಶಮ ವಿಜ್ಞಾ ಬದಲಿ ಬೆಳಗುವ ತಮುಪು ಕೆಡುವಂತೆ || ೨೭ || 

ಗುಮಕಬಿಣ ನಿಜಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ 
ದೊರರುವುದೆ ನಿಜಾ ನ ಕಲ 

ತರ ಸಹೆಸ್ರಂಗಳಲಿ 'ಜನಿಸಿದಡೀ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ॥ 
ಪರಿಪರಿಯ ಬಹು ಕನ 

ತರಗಳಲ್ಲಿಯು ಭಕಿಹೀಣಗೆ 

ಸೆರಗು ಸೋಂಕದು ತತ್ವಸಾಂಖ್ಯಸ್ಥ್ಯಾನ ಪಥವೆಂದ... | ೨೮ || 

ಅದು ನಿಮಿತ್ತೆಲೆ ರಾಮ ಕರ:ಣಾ 

ನೆ ಜನ್ಮಾಂಶರ ಸಹಸೃದ 

ಸುಳ್ಳ ತವು ಬಂದೊಸಗಿದದೆ ನಿನ್ನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ || 

ಭಕುತಿ ಯ ಲೇಶ ಸೇರುವು 

i ನಿನ್ನೀ (ನವರ ಹೆ ದಯದ 

ನದುಮವನು ಗುರು ನೆದಿಣಕಿರಣವಲರಳಿಸುನೆ ಬಳಿಕ. | ೨೯ | 

ಲು ತ್ವ 

೨ GL GL 

ತನಗೆ ನಿನ್ನ್ನ ಪದಾರವಿಂದದ 

ಲನವರತ ಭಕುತಿಯನೆ ಮಾಡುವ 

` ಜಥನವಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಭಕುತರ ಸಂಗಸುಖಜೊಳೆಗೆ | 
ಅನವರತ ರಮಿಸುತ್ತ ನಿದ್ಯಾ | 

 ಜನಿತವಮು ಕಡೆಗಂಡು ಸಲು ವುದೆ 

ಘನಕೆ ಘನನದರಿಂದ ಬೇರಿನ್ಸಾಪ 'ಭಥವೆಂದ | a0 || 



ಎಂಟನೆಯ ಸಂಧಿ ಖಕ 

ನಿನ್ನ ಭಕುತರು ಸಾಧುಗುಣ ಸಂ 

ಪನ್ನ ಧರ್ಮಾಮ ತದ ವರುಷವ 

ಫನ್ಯರೆನ್ನವ ವಶಿಲ್ಲದೆಲ್ಲರಿಗೆರಹುತಿಹರಾಗಿ || 

ಭನ್ಯರ ಕ ಮಾಡುವರು ಲೋಕದ 

ಲ್ಲ ನ್ಪಮೂಢರ ಸೆ ಸಹಿಶ ಗಡಸ ಕು | 

ಬೊಸ್ಸತಿಯ ಪಾವನನೆ ಮಾಡುವುದಚ್ಚ ಂಯೆಯಂದ . 1೩೧] 

ಣ 2. ನಮೋ ಜಗಧೀಶ ಭಕ್ತೆ 

ಪ್ರೀಯನನೋ ಜಯಭಕ್ಕಿ ಭಾವರೆ 

ಬಯಕ ಸಾನಿಧಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಮೋನಮನಸ್ತೇಸ್ತು || 

ದಯವದುಳ್ಳೊಣೆ ಬಾಣನೆನ್ನ 

ಜಯೊಸು ತನ್ನಾ ಚಿತ ಕರ್ಮದ 

'ಚಯದ ಪಾಶಗಳೆಳೆಯದಂತೀ ಲೋಕಗತಿಗೆಂದ 1೨3 | 

ಇಂತೆನಲಿತಾ ಪರಶುರಾಮನ 

ಮುಂತೆನಗೆ ನೀ ಮಿನುಗೆ ಸೀತಾ 

ಕಾಂತನತಿ ಸುಸ್ಟಾಂತ ಶನಂತದಲೆಂದನಾ ಮುನಿಗೆ | 

ಸಂತನಿರು ನಿನ್ನಂತರೆಂಗದ 

*ಿಂತಿತವ ಸಲಿಸಿದೆನಿದೇತ 

'ಕ್ವಂತೆರನೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಸೆಂಶೆಯನಿಲ್ಲ ಕೇಕಂದ | 2೨ | 

ಇತಿತ ವಿಜು ರಘುನಾಥ ನಸ್ತಿಆ 
ನಿ 

ದಿತ್ನಲಾ ಇನುಗ್ಯ ಔವದುಳೂ ಡೆ ಶೈ ಬ ಸ 
ಭಕ್ಕಿಯನು ಫಿಜಭತ್ತ ಸಂಗವನೀಯಬೇಕೆನಗೆ ॥ 

ಮತ್ತೆ ಈ B® ದೀ ಸ್ಮುಕಿಯದು | 

ARON 
ಹರಿಸಲು ರ್ಫ್ಯತ್ತನಾದರು ನಿತ್ಯ 

ಭನ ಭ್ ಲಿ ಕರುಣಿಸಬೇಹುದವಗೆಂದ 12೪ | 



೮೮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಬಾಲಕಾಂಡ 

ಆಗಲೆಂದಾ ರಾಮನೆನೆ ಬಳೆ 

ಕಾ ಗುರುವ ಭಾರ್ಗವನು ಪದದಲಿ 

ಬಾಗಿ ಒಲಬಂಜೊಲಿದು. ಪೂಜಿಸಿ ನೇಮವನು ಕೊಂಡು |] 

ವೇಗದಿಂದ ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತ 

ಕಾಗಿ ನಡೆದನು ಡಿ 

ನೀಗಿದನು. ಬಂದಂತೆ ಸಂತಸವಾಯ್ತು ದಶರಥಗೆ | ೩೫ [ 

ಆಪ್ಪ ಬಾ ಗುಣಧಾಮ ಬಾರ 

ಬಾ ಭಾರ್ಗವನ ಗೆಲಿದನ 

ೊಳುವೆನು ಯೆನುತ ಕೈಯನು ಮುಂದೆ ಜಾಜುಶ್ಕ | 

ನು ಹರುಷದಲ್ಲಿ ಜಿತಕಂ 

ಜಾಸನನೊ ಮರುಯೆನು 

ದ ವಿಭವವಲಯೋಧಾ 3 ಪ್ರುಂಕೆ ನಣೆತಂದ | ss | 

2 

a 

ಶಿ 
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೭೭೬ 
CL 

ಅಂದಳದಿ ಕೌಸ ಲೈ ಮೊದಲಾ 

ದಿಂದುಮುಖಿಯರು 661 ರಥದಲ್ಲಿ 

ಮುಂದೆ ಮುವಿಪ ವಸಿಷ್ಠ ನಾತನ ಹಿಂದೆ ದಶರಥನು | 
[3 

ವೊಂದು ರಥದಲಿ ರಾಮ ಸೀತೆಯ 

ಕೊಂದಿಠಲು ರಾಘವನ ಬೆಂಬಳಿ 

ಒಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ರುಗಳೊನ್ಪಿದರು | ೩೭ |) 

ಸೂತ ಮಾಗಧ ವಂದಿಗಳ ವಿ 

ಖ್ಯಾತ ಕೈವಾರಗಳ ನರ್ತನ 
ಗೀತ ವಾದ್ಯದ ಕೊಂಬು ಕಹಳೆಯ ಭೇರಿಶಂಬಗಳ ॥ 

ನೀತಿಹಾಸ್ಯ ವಿನೋದ ಗಜರ 

ಜಾತಿ ತುರಗ ಛಡಾಳ ನರವಾ 

ದುತಿ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮುಖರೊಡನೈತಂದನಾ ರಾಮ... : |ಶಠಿ೮(|[ 



ಎಂಟನೆಯ ಸೆಂಧಿ ೮೯ 

ತ್ತಿಗೆಯ ಸುಳಿವುಗಳ ಚಾಮರ 

ರ ರದ ಹಂಸೆಗಳ ಗೆಜರಥ: 

ಮೊತ್ತ ನಿಡಕು ವದ ಮಹಾಭಟಕೇರು ವೊಲವುಗಳ | 

ಸುತ್ತ ಚಿಮ್ಮುವ ತುರುಗದೆರಿೆಗಳ 

ಲುಶ್ತ ಮಾಯುಧನಕ್ರ ಮಾದ 

ಧೃಸ್ತದ ದಲಿ ಪಲ್ಲ ಸೆ ಸೊೋಯೆನೆ ರಂಜಿಸಿದನಾ ರಾಮ | ೩೯ || 

ರಾಮ ಬಂದನು ಭಕ್ತಜನೆ ಸು. 

ಕೇಮ ಬಂದನು ಪುಣ್ಯಗುಣಗಣ 

ನಾಮ ಬಂಹನು ನೋಳ್ಕೆಜನರಭಿರಾಮನಿದೆ ಬಂದ 

ಸ್ಕಾನಿ ಬಂದನು ರವಿಕುಲೋತ್ಸಲ 

ಸೋಮ ಬಂದನು ರೂಪನಿರ್ಜಿತ | 

ಕಾಮಬಂದನೆನುತ್ತ ಹರಿದುದು. ದೂತರುರನಣಿಸಿ | vol; 

ಬರವ ಕೇಳುತ ಪಟ್ಟಣದ ಜನೆ 

ನಿರಣಿದಿಖುಗೊಂಡುತ್ಸ ವವ ಪರಿ 

ಪರಿಯ ಗುಡಿ ತೋರಣ ಪಶಾಕಾ ಕಲಶ ಕನ್ನಡಿಯ 1 

ತರತರದ ಹೊಂದಳಿಗೆ ದೂರ್ವಾ 

ಕುರದದೆಧ್ಯಕ್ತತೆ ತುಲಾಂಜನ 

ಕುರದ ಹೂವಲಿ ರಂಗನಲಿಗಳೆಲೆಸೆದುದಾ ನಗರ | vo 

A 

L 

ಏರಿದರು ಮಣಿ ಮಾಡವನು ಪುರ 

ನಾರಿಯರು ಶೃಂಗರಿಸಿ ಕುಸುಮವ 

ಹೇರಿದರು ಸಿರಿರಾಮ ಶಿರದಲಿ ಮಾರನಾರಿಯರು || 
ಜಣ ಬಳಿದರು ಕಟ್ಟ | 
ರತಿಯನ ಪ್ರತಿಯ ವಿಪ್ರ 

Kiet ಹಾರಿದರು ಎಕ್ ನೋಡಿ ಹರುಷದಲಿ | ೪೨ || 



೯೦ ಆಧಾ ಖತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಜಾಲಕಾಂಹ 

ಕಂಡು ಕಾಣಿಕೆಯಿತ್ತು ನೋಳರ 

ತಂಡಕೂಡಿದಿರಿಪ್ಪ ನಾರೀ 

ತಂಡಸುತ್ತೊ ಕೊತ್ತಿ ಸುಳಿಸುಳಿದಾಡುವರ ತಂಡ || 

ಹಂಡು ಕನ್ನೆಯ ರಾಯ ರಾಯರ 

ತಂಡ ನಿಪ್ರವಧಾಜನಂಗಳ 

ತಂಡ ಸಂದಣಿಸಿತ್ತು ರಾಮ ಪುರಪ್ರವೇಶದಲಿ i va [| 

ಆವಮೋಹನ ಮೂರ್ತಿಯೋ ಮೇ 

ಣಾವಪಾನನ ಕೀರ್ತಿಯೋ ಪ್ರೀ 

ದೇವಿ ಮರುಳಹೆರುಳಿದರನು ಮೋಹಿಸುವದಚ್ಚರಿಯೆ | 

ಆವನಾಗಲಿ ರಾಮನೆನ್ಸ ನ ನು 

ಭಾನಿಸನು ಯೆಂಬನರ” ಕಾಣೆನು 

ಜೀವ ಪರಮಾತುಮಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲಸೆ ಸಮಸ್ತರಲಿ | ೪೪ || 

ಬಳಿಕ ತತ್ತ ಸ್ಫಳದಲೆಲ್ಲರ 

ನಿಲಿಸಿ ಸುಮುಹೂರ್ತದಲಿ ಹೊಕ್ಕನು 

ನಿಳೆಯವನು ದೇವೇಂದ್ರ ರಾಜೋಪಮ ಮಹಾಗೃಹವೆ [| 
ಸಲಿಸಿ ತಾಯ ತಂಡೆಯರಿಗಿಚೆತ 

ದೊಲವ ನಿಜನಿಜ ನಾರಿಯರು ಸಹ 

ನಲಿವುತಿರ್ದರು ರಾಮಲಕ್ಷ ಔ ಭರತ ಶತ್ರುಹರು | ೪೫ [| 

ಸೀತೆ ಸಹಿತಾ ರಾಮನಾ ಸಾ 

ಪ್ರಾತ ನೈಕುಂಠದವೊಲಿನಲಾ 
ಮಾತೃಷೆಯ ಯುಧಾಜಿತಾಕ್ಷನ ಮರೆಗೆ ಭರತಾಂಕ 1 

ಆತನನು ಕಂಡುಚಿತದಲಿ ಸೆಂ 

ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಶತ್ರುಘ್ನ ಘ ಸಹಿತನೆ 

'ತೇತಿಗಳೆದನು ಹಲಸು ದಿನೆ ಳೇಕೆಯನ ರಾಜ್ಯದಲಿ | 



ಎಂಬಿನೆಯೆ ಸಂಧಿ 

ಇತ್ತ ಕೌಸಲೆಗಕಿ ಮುದವನಿೀ 

ವುತ್ತ ಸೀತಾಂಗನೆ ಸಹಿತ ರಘು 
ಸತ್ತಮನು ರಂಜಿಸಿದನಿಂದ್ರಶಚೇಯರತಿಶಯಿಸಿ ( 

ಉತ್ತಮಾಯೋಧ್ಯೆಯಲಿ ಗುಣಗಣ 

ಕೀರ್ತಿ ನಿಸ್ಲಾರಿತ ಜಗನ್ಮಯ 

ಸುತ್ತಮೋತಮ ಹೃದಯ ನರಮಾನಂದ ಸುಖಸಾಂದ್ರ 

ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರ್ನಿಕಾರ ನಿ. 

ಶಸ್ತಮಾಯಾ ನಿಠಿಹ ನಿರ್ಮಲ 

ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಪರಾತ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಾತೀತ (| 

ವಸ್ಮುವಾಗಿಯು ನಿಜನಿನೋದದಿ 

ಹೊತ್ತು ನರರೂನನನು ಮಾಯಾ 

' ಪ್ರಸ್ತ ತದಲಿಂತೊಪ್ಪುತಿದ್ದನು ದೇವ ವಿಖಿಲೇಶೆ 

ಎಂಟಿನೆಯದಿಳ ಸಂಧಿ ಪದಗಳೆ 

ಗಂಟು ಖುತು ಮದ ಗುಣಿತನಿಲ್ಲಿಗೆ 

#8] ರ 

೪೭ 1 

ಸಲಲ] 

ಪಂಠಿಸಿತು ವರ ಬಾಲಕಾಂಡವಯೋಧ್ಯ ಕಾಂಡೆನದು ಗ 

ನಂಟುವಡೆವುದು ಮುಂಜಿ ಕಾಮಿತ 
ವೆಂಟೊಡಲ ಶಿವನೆಂಬ ಮಹಿಮೆಯ | 

ಖಂಟ ಗುರು ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ನೃೈಸಿಂಹನೊಲವಿನೆಲಿ 

ಅಂತು ಸಂಧಿ ೮ಕ್ಕೆ ಪದ ೩೩೨ ಕೈ 

ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರಿ 

ಶ್ರೀ 

ಬಾಲಕಾಂಡ ಮುಗಿದುದು 

men (J 

lv 



0 

ಸ್ವಸ್ತಿಪ್ರೆಜಾಭ್ರಃ ಹೆರಿನಾಲಯೆನ್ಸಾಂ. 
ನ್ಯಾಯ್ಕೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮೆಹೀಂ ವುಹೀಶಾಃ | 
ಸೀಟ್ ಹ ಭೋಭ್ಯಃ 9 ಶುಭಮಸ್ತು ನಿಶ್ನೆಂ 

ಟಾ ಸಮಸ! ಸುಖಿನೋ ಭವಂಪಿ | 
pe ee ಹಾ 3 ಹ ನ್್ 

ಕಾಲೇ ನವೆರ್ಸತಶು ಪರ್ಜನ್ಯಃ 8 

ಪೃಥಿನೀ ಸ ಸಸ್ಯ ಶಾಲಿನೀ | 

ದೇಶ್ಯೊಯಂ ಸ್ಲೋಭರಹಿತೋ 
ಸಜ್ಜನಾಃ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯಾಃ 

ಅಪುತ್ತುಃ ಪುತ್ರಿಣಃ ಸನ 

ಪ್ರತ್ರಿಣಃ "ಸನ್ನು ಸೌತ್ರಿ | 
ಅಧನಾಃ ಸದನಾ ಸ ಬ 

ಜೀನನ್ನು ಶರದಾಂ ಶತೆನ್ | ೩]| 

ಕಾಂೀನ ವಾಚಾ ಮೊನಸೇಂದ್ರಿ,ಂ2 ರಣ 

ಬುದ್ಧಾ ತ್ಮನಾವಾ ಪ್ರಕೃ ಶೇಃ ಸೈಭಾವಾತ್ | 
ಕರೆ ನಿಂ ಯೆದ್ಯತ್ ೫6 ಸರಸ್ಕೆ 

ನಾರಾಯಣಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ | vif 

ಯಂದಶ್ಸರ ಪದೆಭ್ರೆಷ್ಟಂ 

ಮಾತಾ ಹೀನಂ ಸ ಸ ವ | 
ತತ್ತ, ಸ ಕಮ್ಮ ತಾಂ ದೇನ 

ನಾರ: ಯೆ ಸಲ್ಯೋಸುುತೆ ತೇ | | ೫॥ 

॥ ಫ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾ ಬು” | 





॥ ಶ್ರೀ ರಾಮಜಚೆಂದ್ರಧ್ಯಾನವು್ ॥| 

ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಜಸೇ | 

ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ಪಶಯೇ ನಮಃ | all 

ವೆದೇಹೀ ಸಹಿತಂ ಸುರದ್ರುಮತಲೇ ಹೆ ಮೇ ಮಹಾನುಂಟಸಷೇ 

ಮಧ್ಯ (ಪುಷ್ಪ ಕಮಾಸನೆಃ ನುಣಿಮಯೇ "ನೀರಾಸನೇ ಸುಸ್ಥಿ ತಮ್ | 

ಅಗ್ರೇ ವಾಡೆಯತಿ ಪ್ರ ಪ್ರಭಂಜನಸುತೇ ತತ್ತ್ವಂ ಮುನಿಭ್ಯ ರಂ 

ನ್ಯಾಖ್ಯಾಂತಂ Wi ಪರಿವೃತೆಂ ಪ ಮಂ ಭಜೇ ಕ್ಯಾಮಲಮ್ || ೨ || 

ವಾಮೇ ಭೂಮಿಸುತಾ ಪುರಶ್ಚ ಹನುಮಾನ" ಪಶ್ಚಾತ್ ಸುಮಿತ್ರಾಸುತಃ 

ಶತ್ರುಘ್ಕ್ನೋ ಭರತಶ್ಶ ವಾಮದಲಯೋರ್ವಾಯ್ಯಾದಿಕೋಣೇಷು ಚ | 

ಸುಗ್ರೀವಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣಶ, ಯುವರಾಟ್ ತಾರಾಸುಕೋ ಜಾಂಬವಾನ್ 

ಮಧ್ಯ ನೀಲಸಕೋಜಕೋಮಲರುಚಿಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಮ್ || ೩ 1 

ರಾಮಂ ರಾಮಾನುಜಂ ಸೀತಾಂ ಭರತಂ ಭರತಾನುಜಮ್ | 

ಸುಗ್ರೀವಂ ವಾಯುಸೂನುಂ ಚ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಪುನಃ ಪುನಃ | ೪ | 

Re ಸ ಸೆ ಲಶ್ಷ್ಮಣಾಯ 
ಜನಕಾತ 

ನೆಪದ ಏಪಿಡ ಯಮಾನಿಲೇಭ್ಯೋ 

ನನೊಟಸ್ತು ಚಂದಾ ತ್ರರ್ಕಮರುದ್ದ ಣೇಭ್ಯ | ೫ | 

ಚರಿತಂ ರಘುನಾಥಸ್ಯ ಶತಕೋಟಪ್ರನಿಸ್ನರಮ್ | 

ಏಕ ಕೆಮಕ್ಷರಂ ಪ್ರೋಕ್ಕಂ ಮಹಾಸಾತಕನಾಶನಮ್ | ೬ Il 

ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಿರಿ ಸಂಭೂತಾ ರಾಮಸಾಗರಗಾಮಿನೀ | 

ಪುನಾತು ಭುವನಂ ಪುಣ್ಯಾ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾನದೀ | ೭ || 

ಶ್ಲೋಕಸಾರಸಮಾಕೀರ್ಣಂ ಸರ್ಗಕಲ್ಲೋಲಸಂಕುಲಮ್ | 

ಕಾಂಡಗ್ರಾ ಕಾಮಹಾವಿೂನಂ ವಂದೇ ರಾಮಾಯಣಾರ್ಣವಮ್ ಆ | 



| ಸ್ವಸ್ತಿ | ಶ್ರೀ ಗೆ್ಗಗೆಣೇಶಾಯ ನಮಃ | ಶುಭಮಸ್ತು || 

ನಿರ್ನಿಘ್ನ ಮಸ್ತು || ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ |] 

| ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ || 

ಅ ಎತ ರಾಮಾಯಣ 

ಅಯೋಧ್ಯಾ ಇಂಡ 

ಒಂಭತ್ತ ನೆಯ ಸಂಧಿ 
ಇರಜನು ರಾಮನಿಗೆ ಭೂಭಾರಹರಣಕಾಂರ್ಕು ನಿವೇದಿಸಿದ್ದು ಗೆ. 

ಸೂಚನೆ | ನಾರದನು ಲೋಕೋಪಕಾರ ವಿ 

ಶಾರದನು ಭೂಸಾರ ಹರಣದ 

ಕಾರಿಯನ ಬಿನ್ನ ವಿಸಿದನು ಶ್ರೀಃ ರಾಮಚಂದ್ರಂಗೆ! [| 

ಪದ | ಪ್ರೀಮುದಮಶ' ಮುನೀಂದ್ರ ಪಂದಿತ : 

ಕಾಮಸರೆ ಕಮನೀಯ ಗುಣಗಣ 

ನಾಮರಕ್ಷಿತರೋಕ ಸಕಲಾಭಾರ ಸರ್ವೇಶ. ॥ 

ವ್ಯೋಮಕೇಶ ಮಹೇಶ್ವರನು ತಾ 

ನೇ ಮುದದಿ ಪಾರ್ವತಿಗಯೋದಧಾ 

ರಾಮಕಾಂಡವ ಕರುಣಿಸಿದನೀ ಕಲೋಕಹಿತವಾಗಿ | 



೯೪ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ಗಿರಿಜೆ ಕೇಳೊಂದುದಿನ ವಂತಃ 

ಪುರದೊಳೆಗೆ ಶ್ರಿ ಶ್ರೀರಾಮನೆಸೆದನು 

ಪರಮನಿಭವದ ರತ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಸುಖಾಸನದಿ (| 

ಇರುಪಮದ ನೀಲೋತ್ಸ ಲಾಂಗದೆ 

ಪರಿಪರಿಯ ತರ್ ಭೂಷಣ 

ದರಹಸಿತ ಕೌಮುದಿಯ ಮುಖ ಪಂಕಜದಲೆಸೆದಿರ್ದ ೨ [| 

ಖುಸುಪ ರತುನದ ರತುನೆಕಾಂತಿಯ 

ಕುಸುವ ಶೋಭಿತ ಸಿರಿಮುಡಿಯ ಮದು 

ರಸಕೆಳಸುವಳಿಕುಲಡೊಡನೆ ಮಾರ್ಪೊಳೆವ ಸುಳಿಗುನುಳ || 

ಮೊಸಲ ತಿಲಕದ ಭೂ ಲತೆಯ ಕೆ ಪಂ 

ಪೆಸೆವಕಡೆಗಂಗಳ ಸುನ್ನೋಟದ 

ಖಸರುಹಾನನೆ ದಂತ ಪಂ ಕ್ಲಿಗಳನೆಯೆ ರಂಜಿಸಿದ [| x || 

ಮಕರ ಕುಂಡಲ ತಾಂಡವದ ನಾ 

ಸಕದ ಗಂಡಸ  ಳದರುಣ ರೋ 

ಚಕ ಸುಬಿಂಬಾಥಸದ ಚಿಬುಕದ ಕೊರಳ ರೇಖೆಗಳ | 

ಪ್ರಕರ ಹಾರದ ವೆ ಬಾಕ್ 

ಮುಕುಳೆ ನನಮಾಲೆಯ ಸುಕೌಸ್ಟುಭ' 

ಯುಕುತ ವಲ್ಲೂ ದರದ ನಾಭೀಪ್ರಃ `ದದಲೆಸೆದಿರ್ದ | || 

ಉಟ್ಟ, ಕೀತಾಂಬರದ ಮುರುಕಿನು 

ಕಟ್ಟಿ 1೫ ಮಲ್ಲ ಗಂಟಿನ 

ಅಟಿ ಮಣಿಮೇಖಲೆಯ ಚಾರು ನಿತಂಬ ಶೋಭೆಗಳ il 

ಥಟ್ಟನಿಷ ಭಾಸೆಗಳ 'ಕೆಳಗಿಳಿ 
ಬಿಟ್ಟಿ ಬದ್ದುಗೆ ಬಾರ ರಂಭಾ 

'ಹೇಷ್ಟ ದೂರುದ್ವ ಯದ ಜಾನುದ್ವಯವಲೊಪ್ಪಿದನು | || 

ಳಃ 



ಒಂಭತ್ತನೆಯ | ಸಂಧಿ ೯% 

ನೀಲರತುನದಿ ಕಡೆದು ಮಾಡಿದ 

ಸಾಲಭಂಜಿಕೆಯೆನೆಲು ಜಂಘಿ ವಿ 

ಶಾಲ ಗುಲ್ಬದ ಹಾಹೆಡೊಡರಿನೆ ಸ್ಪರ್ನ ತಾವರೆಯ || 

ಹೋಲಿಸುವ ಹದಯುಗದ ಬೆರಳುಗ 

ಭೋಳಿಗಳ ನಖಚಂದ್ರಕಾಂತದ 

ಸಾಲೆನಲು ತಳಗತ ಸುರೇಖಾವಳಿಯಲೆಸೆದಿರ್ದ EW 

ಚಾರು ಭುಜಕಂಕಣದ ತೋಳ್ಪಳೆ 

ವೀರಮುದ್ರಿಕವೆರಳ ನಿಭವದ | 

ಪಾ ಚರ್ವಣದಿಂ ನಿನೋದನನು 1 

ಪಫಾರುಣೀಸುತೆಯೊಡನೆ ಹಾಸ್ಯ ನಿ 

ಹಾರದಿಂದಿರೆ ನಿಂತು ರತುನೆ: 

ಸ್ಟಾರ ಚಾಮಶನಿಡಿದು ಭಜಿಸುತ್ತಿರ್ದಳಾ ಸೀತೆ 1 ೭] 

ಆ ಸಮಯದಲಿ ಠಾಮನಿದ್ದಾ 

ವಾಸಕಂಬಳದಿಂದಿಳಿದುದಾ 

ಭಾಸಕೋಟ ಶಶಾಂಕ ರ ತೇಜದಲ್ಲಿ, || 

ವಾಸನಾ ವಿಯಾತದ ತೇಜೋ 

ರಾಶಿಯಾದಾಶರ್ಕ್ಯಚಿತ್ತಿನ | 

ಹೋಶನೆನ ಲ್ಸ ತಂದನಾ “ನಾರದ ಬಿಹಾ ಮುನಿಪ | ಆ 

ಬಿಟ್ಟ ನೆಂಜೆಜಿ ಸೊಸೆಲ ತಿಲಕದ 

ತೊಟ್ಟ ತುಲಸೀ ವಿಸರುಹಾಕ್ಸ ನಿ 

ಸ್ನದಾಮದ ರಾಮನಾಮನಿರಂತಜೋತ್ಸವದೆ | 

ಸ್ನ ಮಾನಸನ್ಯನಿ ಸಿ ನಿಜವನು | 

ಮುಟಿ ಗ ಬರುತ್ತಿರೆ 

ಯಷ್ಟಭೂತಿಗಳೊಡೆಯನೆದ್ದನು ಧಗಿಲನಿದಿರಾಗಿ | ॥1೯॥ 



೯೬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ರಾಮನಿಜಶಿರದಲ್ಲಿ ಕರಯಗೆ 
ತಾಮರಸವನು ಮುಗಿದು ಸೀತಾ 

ಭಾವೆ ಸಹಿತಾಸನವನಿತ್ತುಪಚಾರವನು ಮಾಡಿ ॥ 

ಭೂಮಿಯಲಿ ದಂಡಪ್ರಣಾಮವ 

ನಾ ಮುನಿಸುತನೆರಗಿ ನಿನಯೋ 4 
ದ್ಧ ಮನಿದಿರಲಿ ನಿಂತು ಕೈ ಮುಗಿದೆಂದನುಚಿತದಲಿ | ೧೦ 

ದುರ್ಲಭವಲಾ ಮುನಿಹ ನಿಜಪದ 

ಸಲ್ಲವದ ದರ್ಶನನೆನಗೆ ಬಹು 

ಖುಲ್ಲ ನಿಷಯಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಸಂಸಾರಯುಕ್ಕರಿಗೆ ॥ 
ಬಲ್ಲರಾರಿದ ಪೊರ್ವ ಜನ್ನದ 
ಲುಳ್ಳೆ ಸುಕೃತ ಮಹೋದಯದ ಬೆಳೆ | 

ಯಿಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು ನಿರಪೇಕತೆಯಲೆಂದೆಂದ | An | 

ಘೋರಸಂಸಾರದಲಿ ಕುದಿನರಿ 

ಗಾರುಗತಿ ನೀನಲ್ಲಡೆಲೆ ಮುನಿ 
ನೀರ ಮಿಕ್ಕಿನ ಕರ್ಮಕೋಟಿಯವುಂಟೆ ನಿಮ್ಮಡಿಯ |! 

ಚಾರುದರುಶನದಂತೆ ನಿಜ ಸುಖ .: 

ಸೇರಲರಿವುದೆ ತನ್ನ ಜನ್ಮದ 

ಭೂರಿಫಲ ಫಲಿಸಿತು ಕೃತಾರ್ಥ ಕೃತಾರ್ಥ ನಾನೆಂದ |) 

ಏಕೆ ನಿಮಗಾಚರಣೆ ನೋಡಲು 

ಲೋಕದಜ್ಞಾ ನಿಗಳ ಕಂಗಳ | | 
ನಾಕರಿನೆ ಸುಳಿದಾಡುತಿರಲಾ ಪುಣ್ಯಪೊರುಷರು || 
ಬಾಕುಳಿಗರಂಶಲ್ಲ ಸರ್ವ ನ 

ದೇಶವೈ ಸಲೆ: ನಿಮಗೆ ಕರುಣಿಸ 
ಬೇಕು ಬಿಜಯಂಗೈದಿರೆನ್ಸ ಲಿ ಕೃತ್ಯವೇನೆಂದ | ೧೩॥ 



ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಸೆಂಧಿ ೯೭ 

ಎನಲು ರಾಮನ ಭಕ ಕ್ಹವತ್ಸಾ 

ುನದ ನುಡಿಯಲಿ ನಾರದನ ಮನ 

ದು ಬಿನ್ನ ನಿಸಿದನ ಹು ನೋಡುತ ಸಿನಿಮುಖಾಂಬುಜವೆ | 

ುನವನೆಮ್ಮನು ಮೋಹಿಸುವೆ ಬಾ 

ನುಪನುನೆ ರಘುನಾಥ ಸಾತೃತ 

ನವಸಹೆ ಲೋಕಾನುಸಾರ ವಿಹಾರದಿಂಡೆಂದ' 1 ೧೪ | 

₹1 ೬ 
ಬಲ್ಲ 
ತ 

ಯಂದೆ ನೀ ಸಂಸಾರಿಯೆಂಜಿರೆ 

ತಂದೆ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ನಿಜನುಡಿ 

ಕುಂಮನುಜಿ ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ ಮಾಯೆಯೆಂಬವಳು. || 
ಸಂದೆಹನೆ ನಿಜಗೃಹಿಯಲವಳಿಂ 

ಮುಂದೆ ನಿಜ ಜೈತನ್ಯನೀರ್ಯಗ | 

ಛಿಂದ ಜನಿಸುವರಜಸುರಾದಿಗಳೆಂದನಾ ಮುನಿ: | ೧೫ | 

ದೇವ ನಿನ್ನಾ ಶ್ರಯದಿ ಮಾಯಾ: 

ದೇವಿ ಪಡೆವಳು ತ್ರಿಗುಣ ಪುತ್ತರ 

ನಾವ ನೆನೆರ ಶುಕ್ಲಲೋಹಿತ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಜ್ಞ ರನು | 

ಭಾವಿಸಲು ಸಾತಿಕವೆ ಶುಕ್ಲವು 

ನೇವಲದ ರಾಜಸವೆ ಲೊಟಿತ 

ಹೇವರಿಸುವಾ ತಮವೆ ಕೃಷ್ಣವು ಯೆಂದನಾ ಮುನಿಪ | ೧೬.॥ 

ಸತ್ಯೃಪುತ್ರರು ದಿನಿಜರೀ ಜಡ 

ಮರ್ತರೇ ರಾಜಸರು ತಾಮಸ 

ರತ್ಯಧಮ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿರ್ಯಗ | ೦3. ಜಾಲಗಳು || 

ಮತ್ತೆ ಲೋಕನೆ ಗೃಹವದರಿವಾ' 

ವೃತಿ 3 ಗುಹೆಯರಿವಿನೊಳು ನೀನಿಹೆ 

ಸತ್ಯ “ನಾದ ಗೃಹಸ್ಥ ನೀನಹುದೆಂದನಾ ಮುನಿಷ-. Weal: 



೯೮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

`ರಾಮ ನೀನಜ ವಾಣಿ ಜಾನಕಿ 
ರಾಮನೀ ಶಿನನಗಜೆ ಜಾನಕಿ | 

ರಾನುನೀನು ಶಶಾಂಕ ಜಾನಕಿ ರೋಹಿಣೀ ದೇನಿ || 

ಶಾಮ ನೀ ರವಿ ಜಾನೆಕಿಪ್ರಭೆ 

ರಾಮ ನೀ ವಲವೈಿ ಶಚಿಯೇ 

ಭೂನಿಸುತೆ ನೀನಗ್ಗಿ ಸೀತಾದೇನಿಯೇ ಸ್ವಾಹೆ 

ರಾಮ ನೀ ಯೆಮ ಸೀತೆಸಂಯನಿ 

ದೇವ ನೀ ನಿರುಖತಿಯು ಸೀತಾ 

ಹೇವಿತಾಮಸಿ ವರುಣನೀ ಭಾರ್ಗನಿಯಲಾ ಸೀತೆ | 
ಪಾನಕಸ್ರಿ ು ನೀನು ಗತಿಯೇ 

ಡೇವಿ ಜಾನಕಿ ನೀ ಕುಬೇರನು | 

ದೇನಿ ಸಂಸದಿ ಸೀತೆಯಲ್ಲೆ ರಾಮ ಧಿಟಕೆಂದ. 

ರೋಕದೊಳಗಣನಾರಿಶಬ್ಬಾ 

ನೀಕವೆಲ್ಲವು ಸೀತೆ ಪುರುಷರ 

ವಾಕಜಿಲ್ಲವು ರಾಮನೀನಲ್ಲೆ | ವಿಚಾರಿಸಲು | 

ಏಕಸೂತ್ರದ ಮಣಿಗಣದ ಪರಿ 

ಲೋಕ ಮೂರನು ನೀನೆ ಸೃಜಿಸಿತ oo 

ದಾಕೃತಿಯ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿಹರಲಾಯೆಂದ 

ನೆಗೆದಹಂಕೃತಿ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ರಾಣಾ 

'ದಿಗಳು ಪಂಚದಶೇಂದ್ರಿಯವು ತ 

[೧೮ | 

॥|೧೯॥/ 

| ೨೦ | 

ತ್ಸೊಗಸು ಭೂತವು ಜನನ ಮರಣವು ದುಃಖಸುಖಸಹಿತ ॥ 

ಬಗೆನಡದುದೇ ಲಿಂಗ ಜೀವನ 

'ಬೆಗಡಿದಕ್ಕೆಯನಾದಿ ವಿದ್ಯೆಯ 

ಬಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾದುಪಾಧಿಯೆ ತಾನೆ ಯೀಶ್ವರನು (೨೧ |. 



ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ | ೯ 

ಜಾಗರಣ ಸಪುನವು ಸುಷುಪ್ತಿ ವಿ 

ಭಾಗದಲ್ಲಿಹ ನಿಶ್ವೈ ತೈ ಜಸ 

ಮೇಗೆ ಪ್ರಾ ಜ್ಞ್ವರದಕ್ಕೆ ಜೀವರು ಶನುವನದ ಮೂರೆ || 

ಸಾಗಿಸುವರಾ ಸ್ಕೂಲ ಸೂಕ್ಷುಮು 

ಭಹೀಗಪ್ರಜ್ಜಾ ೦ಹಯವ ಪ್ರಕೃತಿಯ 
ಣಗ 

ಲಾಗಿದಕೆ ತತ್ಪಾಕ್ಷಿಪುರುಷನು ರಾಮ ನೀನೆಂದ {| ೨೨ | 

ಪಂಚಭೂತ ಪ್ರಾಣ. ಪಂಚಕ 

ಸಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯವು ವಿಷಯದ 

ಪಂಚ ಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯವು ಮನೆಮತಿ ಹಮ್ಮು ಚಿತ್ತಸಹ | 

ಪಂಚ ಜೀವನವನ್ಥೆ ಸಹಿತ 

ಸಂಚ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ೯೪ತೆಯಿದನೆರಿ | 

ದುಂಚಲಿಸದಿಹ ನಿತ್ಯನಿರ್ಗುಣ ರಾಮ ನೀನೆಂದ 2x 

ನಿನ್ನಲೀ ಮಾಯಾ ವಿಲಾಸೆಡ 

ಭಿನ್ನಭೇದ ಪ್ರಕೃತಿ ತೋರ್ಪುದು 

ನಿನ್ನ, ಲೀಠೆಯಲಿಹುದು ನಿನ್ನಲಿ ಕಡೆಗೆ ಲಯಿಸುವುದು | 
ಸನ್ನ ಗತಕದ ನೇಣಿನಲ್ಲಿಯ 

ಯೆನ್ರಿಲಹಿಗುಣ ನೇಣಿಗುಂಬೇ 

ಭಿನ್ನಜೀನಜ್ಞಾ ನ ನಿನ್ನಲಿ ಪ soll 

ಶುದ್ಧ ಮತಿಯಲಿ ನಿನ್ನ್ನ ಲರಿಯಲ್ತಿ 

ಬುದ್ಧಿ ಚಿನ್ನ ಯ ರೂ "ಏರಿಕ 

ನೆಧ್ವಯಿತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ನಿರುಪಮ ನಿರ್ನಿಕಾರಾತ್ಮ 1 

ಬದ್ಧ ಸುಖದುತಖಾದಿ ಭೇದದೆ 

ಶುದ್ದಿ ಯಿಲ್ಲದೆ ತೋರದೇನೂ 

ಫಿಜ್ದಿಯಂದದಲಿಕರು ನಿನ್ನೆ ಮ ತಿಳಿದು 'ಬಳಿಕೆಂದೆ ||.೨೫ {| 



೧೦೦ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಆಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡೆ 

ಸಕಲವೂ ನೀ ರಾಮನ 

ಸಕಲವಡಗಿಹುದಾವ ಕಾಲಕು | 

ಸಕಲ ನಿಷ್ಠ ಳವಾದಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿಯೆನಿಸುತಿಹೆ || 

ಸಕಲ ನಿಷ್ಕಳದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಾ 

ತಕನದಾಗಿರೆ ನೀನೆ ಬೇರೆಂ 

ಬುಕುತಿ ಮೂಢಜ್ಞಾನವಲ್ಲಾ ರಾಮ ಧಿಟಿಕೆಂದ | ೬ 

ಕಲ್ಪನೆಯ ಸಂಸಾರ ವಿಷಯದ 

ಲಲ್ಬಸುಖವಿಂದ್ರಿ ಯದ ಬಯಕೆಯೆ 

ಮುಪ್ಪು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾ ನಕಾ ಬಯಕೆಗಳನೇನುವನು | 

ಕಲ್ಪಿಸಜಿ ಕೆಗೆ ಕಾಲ ಮಖ 

ಖ ಪ್ರ )ಸಾದದ ದೇಹ ಧರ್ಮಕೆ | 

ನಿಷ್ಟ) ಪಂಚಕ ಪಡೆದ ಬುದೆರಿಗೆ ನೀನೆ ನಿಜನೆಂದ || 3೭ | 

ಬರಿದೆ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತ ಮೂಢರು 

ಬೆರಗು ಮಾಡುವ ನಾಮರೂಪದ 

ಲೆಂಗಿ ನಟಿನಾಟಕಕೆ ಸಿಕ್ಕುತ ರಜ್ಜು ಭಣಿಯೆಂದು ॥ 

ಹೊರಗೆ ಸಾರುವನಂತೆ ನಿನ್ನು ವ 

ನರಿವ ಭಕ್ತೆ ಗೆ dS 

ಕುರಿಗಳಾಡರು ಕಾಲಮಾರಿಗೆ ಶಿವಶಿವಾಯೆಂದ | ೨೮ [| 

ಇಲ್ಲದಿದ್ದಡೆ ನೀನು ದೇಹದ 

ಲುಳ, ಸುಖದುಃಖಾನುಭವವನು 

ERE ಅರಿವು ಮರವೆಗಳ ॥ 

ಎಲ್ಲ ವಶೆದಿನೆ ನೊ ಗಗಿದೆನು ಮ ' 

ತೈಲ್ಲ ಕಂಜಿಸೆನಿವ, ಭಯ ನೀ 

ನಲ್ಲದರಿವದರಾರ ರಾಘವ ಯೈಂದನಾ ಮುನಿಷೆ :-... |೯| 



'ಒಂಭತ್ನನೆಯ ಸಂಧಿ : ೧೦೧ 
ಹೂ 

ತೋರದಲ್ಲಿಯು ತೋರಿದಂತಿಹೆ 

ತೋರಿದಿಲ್ಲಿಯು ತೋರದಂತಿಹೆ 

ತೆಇರಿತೋರದ ವಸ್ತುನಕ್ಲೆ ೈ ರಾಮ ನೀ ಧಿಟಿಕೆ | 
ತೋರಿತೆಂಬುದು ಕೋರಜಿಂಬುದು 

ನೀರಿ ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನಯ 
ನೀರ ಪದಯುಗ ಭಕುತರದ ನೆರೆ ವೂರಿ ಸುಖಿಯಹರು 1೩೦ ॥ 

ನಿನ್ನನರಿವು ಜ್ಞಾನ ಸೇರುವು 
ನ್ನ ಜಗ ಹಾಟ 

ನಿನ್ನ ನರಿವಜ್ಞಾನ ಸದಯುಗ ಭಕ್ತರಿಗೆಯಹುದು: ॥. 
ನ ಭಕ್ಕಿಯೆ ಮುಕ್ತಿ ಕಾಮಿನಿ 

ಯನ್ನು ಸಾ ಸ ಕೊಡುವ ಸಾಧಕಿ: | 

ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿನಿಯಿ (ನರರಿತಜ್ಞಾ ನವಮ ಹೀನ and, 

3 

ನಿನ್ನ ನೆರೆ ಭಜಿಸುತ್ತ ನೆಕೆವುತ' 
ನಿನ್ನ 'ನೆಮಿಸುತ ಪೂಜಿಸುತ ಸಂ. 
ಸನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಕೇಳುತನುದಿನ ನಿನ್ನ' ನಾಮುವನು'”: || ; 

ನಿನ್ನ ಕೇರ್ತಿಸುತಖಿಳ ವಿಷಯದ 
ಗನ್ಸಗುಳಿಯಲಿ ಬೀಳಜಿಲೆ ಸಂ. 
ನನ್ನ್ನ ರಾಘವ ನಿನ್ನೆನಯ್ದುನರೆಂದನಾ ಮುನಿಸ.. aa: 

ನನ್ನ ಕಿಂಕರ ಕಂಕರನು ನಾ 

ನೆನ್ನ ಮಾನುಷ ಲೀಲೆಯಲಿ ಕರು- 

ಣಾರ್ಣನನೆ ಮೋಹಿಸುವೆನೆನ್ನ ಗುರುತ್ವವನು ಮಾಡಿ. ॥|/ 

ನಿನ್ನ. ನಾಭಿಯಲಜನಜಂಗು 

ತ್ರನ್ನನಾದೆಫು ಶಾನು. ಜೀವರ 

ಮನ್ನಣೆಯ ಮೊಮ್ಮಗನು ರಾಘವನೆಂದನಾ ಮನಿಷ. 1೩೩ 



00.3 ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ತನಗೆ ರಾಘನ ನಿನ್ನ ಚರಣದ 
ಬನನರತ ಭಕುತಿಯನೆ ಕರುಣಿಸು 

ಯೆನುತ ಗದ್ದ ದಗಳದಲಾನೆಂದಾಶ್ರು ಜಲನುಗಲು | 

ತನು ನೆನೆದು ಮಯ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲ ಬಂ 

ದನುಸಮನು ಚಿತ್ತನಿಸೆನುತ್ತಾ 

ವನಜಭನ ತನಗೆಂದ ಕಾರ್ಯವನೆಂದನಾ ಮುನಿನ ೩೪] 

ಆದಿಪುರುಷನೆ ನೀನು ರಾಘವ 

ನಾಡೆ ಗಡ ರಾವಣನ ವಧಿಸಲು 

ಮೇದಿನೀ ಭಾರವನು ಕಳೆಯಲು ಸುರರ ರಕ್ಷಿಸಲು | 

ಈ ದರಾ ರಕ್ಷಾರ್ಥ ಪಟ್ಟವ | 

ಮೇದಿನೀಶ್ಚರ ದಶರಥಾಂಕ ನಿ 

ವೇದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ನಾಳೆ ಮಹೋತ್ಸವದಲೆಂದ | || ೨೫ | 

ಪಟ್ಟಿವನು ನೀ ಧರಿಸಿದೀ ನೃಪ 

ವಚ್ಚೆಯಲ್ಲಿರೆ ಶರಧಿ ಮಧ್ಯದ | 

ದುಷ್ಟರನು ಜೊಲುವವರ ಕಾಣೆನು ಕಮಲಜಾದ್ಯರಿಗೆ | 

ತೊಟ್ಟಿ , ಭಾಷೆಯನಸುರರನು ಬರು 

ಗುಟ್ಟುವೆನು ನಾನೆಂದ ಮಾತಿಂ 

ಗೊಟ್ಟಿ ಬರಬಾರದು ನಿಧಾನವ ಬಲ್ಲೆ ನೀನೆಂದ | ೩೬॥ 

ಸಂದ ನಾನೆಂಬೀ ಸಲುಗೆಯಿಂ 

ಜೆಂದೆನೆಲ್ಲ ನಿಯಾಮಕನು ತಾ 

ನೆಂದ ನಾರದ ಮುನಿಯ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ಕರುಣದಲಿ | 

'ಮಂದಹಾಸದಲೆಲೆ ಮುನಿಸಹಾ | 

ನಿಂದು ಕಿಂಚಿತನರಿದಿಹೆನು ಚ 
| 

"ಹಂದ ಕಳೆಯೆನು. ದಿನವ ದನುಜರ ಕೊಲುನೆ ನಾನೆಂದ | ೩೭1] 



ಒಂಭತ್ತ ನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೦೩ 

ಸತ್ಯ ವೆನ್ಸ ಪ್ರತ ದನುಜರ 

ಮೊತ್ತಿ ಸನದ ಸಂಶಯ 

ತತ ದೆಷಾನ ್ರಾರಬ್ಧ ಶೀರಲೆಬೇಕು ದನುಜರಿಗೆ 1 

ಭಿತ್ತ ರಖಾ ತ್ರಾರಬ್ಧ ತೀರದೆ 

ಮತ್ತ ಗಳಿವರೆ ಯುಣಲಿ ಕೆಲದಿನ 

ಕುತ್ತುನೆನು ಕ್ರನ.ದಿಂಡ ದನುಜರನೆಂದನಾ ರಾಮ [| ೩೮ | 

1 

ಖೂಳ ರಾವಣನನ್ನು ವೆಧಿಸಲು 

ನಾಳೆ ದಂಡಕ ವನೆಕೆ ತೆರಳಲು 

ಮೇಳವಿಸಿದೆನು ಮುನಿಯ ನೇಷನ ಧರಶಿಸಿ ವನೆದಲ್ಲಿ 1 

ಕಾಲಶದಿನಾಲೈದ್ದು ಸತಿಯನು 

ಹೈೋಳುವಿಡಿದಾ ಸೆವದಿ ದರುಜರೆ: 

ಮೂಲವಪುಳಿಯದ ನೋಲು ಸವರುನೆಯೆಂದನಾ ರಾಮ |೩೯್ಜ॥ 

ಎನಲು ಶ್ರೀ ರಾಘವನೆ ಮಾತಿಗೆ 

ಮುನಿನ ಹರುಷಿಸಿ ಮೂನೆ ಬಲಬಂ 

ಪರುಪಮನು ಸಾಷಾ ರಗೆ ಸನ್ಸೆತಿಯಿಂದೆನುಸ್ದ. ಯಲಿ ಗ್ಗೆ 

ತನಗೆ ಗತಿ ನೀನೆನುತ ಬೀಳ್ಳೂಂ 

ಡನಿಲ ಪಥದಲಿ ದಿನವೆ ನಾರದೆ 

ಮುನಿ ನಮೋ ಶ್ರೀರಾಮ ಚಂದ ಸಯೆನುತ್ತ ತೆರಳಿದನು | ೪೦ | 

ಅವನಾ ಶ್ರಾವ್ಯ ಚೆಂ! 

ಜೇವಮುನಿ ನಾರದನ ಸೆಂವಾ 

ಜಾವಳೇ ಸರಹೆಸ್ಯಸ ನುಯಿದೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಯಿಂಬೊಲಿದು (| 

ಶಾ ಉಪ್ಸನ ಪಠಿಸುವ ವಹಾತ್ಮರು 

ಪ್ರೆ” ಸತತಿಗಳಿಗೆಿ ಸುದುರ್ಲಭ 

ಪಾವನೆದ ಮೋಕ್ಷವನು ಪಡೆವರು ಯೆಂದನೀ ತರನು | ೪೧॥ 



೧೦೪ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ನನನು ಸಂಧಿಯ ಲಾಯಿತೀ ಹದ 

ವಿವರನಾರೇಳಿದನು ಶರ್ವನು 

ವಿವರಿಸಿದನಂಗನೆಗೆನಿಪ್ಪೀ ರಾಮ ಚರಿತದಲಿ || 

_ ಶಿವಪದಾಂಬುಜ ಹಂಸ ನಿತ್ಯೋ 

ತ್ಸವ ನಿರಂಜನ ಭಾಸಸಚ್ಛೆ | 

ವೃವನ ಗುರು ನಿಶ್ಯಾತ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಸಿಂಹ ಸಲಹೆಮ್ಮ |೪೨॥ 
ಮಿಶ್ರಿ 

ಅಂತು ಸಂಧಿ ೯ ಕ್ಸ ಪದ ೩೭೪ಕ್ಕೆ 

ಮಂಗಳೆ ಮಹಾ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ತ್ರೀ 

mn Ha 



| ಕ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ | 

ಹತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ 

ರಾಮರಾಜ ಭಿಸೇಕಕೆ ಕುಬ್ಬೆ ಯೆ ಅಡಿ 
೪ 4 ೬ ಐ 

ಸೂಚನೆ | ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಭಿಷೇಕ ನಿಭವವ 

ನಾ ಮುನೀಂದ್ರ) ವಸಿಷ್ಠ ಕೆಸೆಗೆ ನಿ 

ರಾಮವಾಗಲು ಕುಬುಜಿ ಕೈಕೆಯ ಮತಿಯ ಮರೆಸಿದಳು || 

ನದ ಚಂದ್ರನದನೆ ಗಿರೀಂದ್ರ ಭವೆ ಕೇ 
೫೫1.೬ ದಶರಥವಸಿಷ್ಕ ೦ 

_ ಗೆಂದನೇಕಾಂತದಲಿ ಸ್ವಕುಲಾಚಾರ್ಯಕನು ಕರಿದು | 

ವೊಂದು ಬಿನ್ನಹ ಮುರಿಹ ತನ ಸಯ 

ನಂದನನು ರಘುನಾಥ ನಿವ. | 

ಗಿಂದು ಪಟ್ಟವ ಕಟ್ಟ ಬೇಕೆಂದೆನ್ಸ '' ಮತವೆಂದ |೧॥ 

ಸಕಲಧೆರ್ಮ ರಹಸ್ಯವರಿವನು 

ಸಕಲ ರಾಜ್ಯನ ಸಲಹಲಾಪನು 

ಸುಕೃತ ವಚಿಯಲಿ ವೃದ್ಧ ಮಂತ್ರಿ. ಪುರೋ ಧರಂ ನಿಗಿಲು || 

ಸಕಲ ಪೌ ರಪ್ರಕೃ ತಿ ಸಮ ಇ 

ಸಕಲಗುಣ ಸಂಸ ಸನ್ನ ನಬುಜಾಂ 

ಬಕ ಸುಲಕ್ಷಣವಂತನಾಗಿಹನೆಂದಕವನೀಶ | ೨ || 



೧೦೬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ಅರುಸುತನ ರಾಮಂಗೆ ಯೋಗ್ಯವು 

ಜರೆನಕೆಗಳಾಯ್ಕೆನಗದೆ8 ತಕೆ 

ಭರತ ಮಾನನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು ಶತ್ರುಜಿತ ಸಹಿತ I 

ಹೆಶುಷನೆಲ್ಲಾ ಪ ಜೆಗಳಿಗೆ ತಡೆ 

ದರೆ ಸುಕಾರಿಯವಲ್ಲ ರಾಮನ 

ಕರಿದು ಯೋಚಿಸಿ ಸಂವರಣೆಯನು ತರಿಸಿ ನೀವೆ ಜಡ |!) 

[Ca 

ಹಲವು ಧಾತು ವಿಚಿತ್ರ ತೋರಣ 

ಗಳಲಿ ಮಕ್ಕಿಕ ಹೇಮನಿಕರದ: | 

ಅಳವಡಿಸಿ ನೈಂಗರಿಸ ಸಲೆಂದ ಸುಮಂತನನು ಕರೆದು | 

ತಳುವ ಮಾಡದೆ ಮುನಿಪನೆಂದಂ 

ಟಗ ಸಡೆಲ್ಲವ ತರಿಸಿಕೊಡು ಕುಲ : 

ತಿಲಕಗೀ ಯುವರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿವ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದ | ೪ | 

ಎನೆಹನಾದವೆಡೇನ ತರಿಸಲಿ 

ಮುನಿಪಯಿನೆ ಹು ನವಂತರ 

ಜನಶಿಕೋಮಣೆ ಯೆಂದನುದಯದಿ ರಾಜನಡುಗೃ ಕದಿ ॥ 

ಕನಕಭೂಷಿತ ಕನ್ನಿ ಕೆಯರನು 

ವಿನಯದಿಂಬರಿಸಖಳ ತೀರ್ಥವ 
| 

ಘರ ಸುವರ್ಣ ಸಹಸ್ರ ಗಲಶವು ತುಂಬಿ ಬರಬೇಕು || ೫ | 

ದಂತ ನಾಲ್ಕುಳ್ಳಿ ಂದ ಗಜಕುಲ 

ದಂತಿ ಹದಿನಾರಾಗಬೇಕಿವ 

ಹುಂತೆ ತಾರದೆ ರತ್ನ ಸುವರ್ಣಾಭಚರಣ ಸಹ ತರಿಸು | 

ತಾಂತಮುನಿಗಳು ದರ್ಭಪಾಣಿಯ | 

" ನಾಂತು ಕುಳಿತಿರಬೇಕು ಹಿರಿಯರ : 

ನಂತ ಎಟ ಬಜ ವಸ್ತ್ರದ ರಾತಿಯಿರಬೇಕು |೬| 



ಹತ್ತನೆಯ ಸೆಂಧಿ | ೧೦೭ 
೯ 

ಉತ್ತಮದ ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನವು ಮೂ 

ಶೊತ್ತಿನೆಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮುತ್ತನು 

ತೆತ್ಲಿಸಿದ ವಶಶ್ವೀತ ಸತ್ತಿಗೆ ರತ್ನ ದೆಂಡದಲಿ | 

ಗ ಜಾನರ 

ತಕ ಕನ್ನಿಡಿಗಂಧ ಧೂಹವು | 

ತ್ರ ದೀಪವು ಲಾಜಡೆಥಿ ದೂರ್ನಾಕ್ಷತ ಇದಿ ಸತ He | 

ನೆಗರಹೊಳೆಗುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಜೀವರ 
ಮಿಗೆ ದಣಿಯೆ ಪೂಜಿಸಲೆ ಬೇಕರೆ 

ಸುಗಳು ನಾನೋಷಾಯನಂಗಳ ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ॥ 
ಹುಗಿಲು ದೈವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಲಿಯನು ಎ 

ತೆಗೆಸಿ ಹಾಕಿ ಕಿಸಜೀಕು ಪಟ್ಟಣ ' 

ನಗುತಲಿರಬೇಕಾರು ದುರ್ನಯ ನುಡಿಯದಿರಬೇಕು | ಆ || 

2 ತ್ತ ಮಂಗಲಘೇೋಷವಿರಬೇ 

ಮರು ಬಂದಿರಲೆ ಬೇಕೆ 

ವರು ಮುತ್ತಯರು ಯೋಗಿ ಗಿಪ್ರಧಾನೆರಿರಬೇಕು. 1 

ಮರ ಕಾಶಿನಿಯ "ಸುಜೋಗುಳ 

ಇತ್ತಿ ಸಾಡಬೆಬೇಕಿವಿತು ಸಂ | 

ತ್ರ ಸಾಗಿಸು ನಾಳೆಯೆಂದನು ಮುನಿ ಸುಮಂತಂಗೆ |೯| 

cl 
LGL 

A) 

AAs 

Col 

ಎಂದು ಮುನಿನ ವಸಿಷ್ಠ ನಾಗಳ 

ಸ್ಕಂದನದಲೈದಿದನು ರಾಮನ 

ಮಂದಿರಕೆ ರಥನಿಳಿದು ಮೂಮೊಳದಂತರವ ಕಳಿದೆ || 

ಮುಂದೆ ನಡೆಶಕಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮು 

ನೀಂದ್ರನಾಗಮನನಮ ಕಂಡರ | 

ಸುಂದಲೋಚನ ಧಿಗಿಲನೆದ್ದಿ ರಾಗಿ `ನಡೆಶಂದೆ 1೧೦॥[ 



೧೦೮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ಕರನ ಶಿರದಲಿ ಮುಗಿದು ಬಂದಾ: 

ದರದಿ ದಂಡದ ವೋಲು ಮುನಿಷನ 

ತರಣದಲಿ ಮೈಯ್ಯಿಕೈ ಕರವನು ಪಿಡಿದು ಕರೆತಂದು | 

ಹರವಿ ರತ್ನಾ ಸನದಿ ಈುಳಿರಿಸಿ 

ಧರಣಿಸುತೆ ತಾ ಬೇಗ ಹೇಮದ 

ಕರಗದಲ್ಲುತ್ತಮದ. ಜಲವನು ಯೆಂದನಾ ರಾಮ | ca 

ತೊಳೆದು ಮುನಿಷಾದೋದಕವ ನಿಜ 

ಲಲನೆ ಸಹಿತವೆ ಧರಿಸುತೆಂದನು 

ಭಲರೆ ಧನ್ಯ ಜ್ ನಿಮ್ಮ ಪಡಜಲನೆನಗೆ ಜೊರಕಿತೆನೆ' 

ಘುಳನೆ ನತ್ಯ ಮಸಿಸತಾರಕು 

ಹಳಗು ಮಾಡುವೆ ರಾಮ ದರಿಸನೆ 

ತಲೆಯಲತಿ ಭಕುತಿಯಲಿ ಶಿವ ನಿನ ಂಭ್ರಯುಗ ಜಲವ ॥೧೨॥| 

ಹ ನಜಸಹಿತಧರಿಸನೆ 

ನಿನ್ನ ಸದ ತೀರ್ಥವನು ರಾಘವ 

ನನ್ನ ನೀ ಮೋಟಿಸುವೆ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಾರ್ಥದಲಿ | 

ನಿನ್ನ ಕರುಣದಲರಿಯನೇ ಪರಿ 

ಪೂರ್ಣ ಪರಮಾತುಮನು ನೀ ಪತಿ 

ಪನ್ನ ಭಕ್ತರ : ದೃಗ್ವಿಷಯ ಸರಮೇಶ್ವರಾಕೃತಿಯ | ೧೩ | 

ದೇವ ಕಾರ್ಯವ ಮಾಡಲೆಂದೀ ' 

ಭಾವುಕರ ಭಕುತಿಯನು ಕೈಕೊಳೆ 

ರಾವಣಾದ್ಯರ ವೆದಿಸೆ ನೀ ತನುವಿಡಿದೆಯೆಂಬುದನು ॥ 

ನಾವು ಬಲ್ಲೆವು ಪರರಿಗೆನ್ನೈವು 
ಭಾವದಲ್ಲಿಯ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ 

ನೀವು ಶಿಷ್ಯರು ನಾವು ಗುರುವೆಂದಿಹೆವು ರಘುನಾಥ 1೧೪1 



ಹತ್ತನೆ ಯೆ ಸಂಧಿ 

ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗುರುಪಿತೃಗಳಿಗೆ ನೀ 
ವರ ಸಿತಾಮಹೆ ಸಕಲದಲ್ಲಿಯು 

ಭರತನಂತರ್ಯಾನಿ ಲೋಕಕೆ ಸೂತ್ರಥರ ನೀನು 1 

ಧನಿಸಿದೆಯೆಲಾ ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ಮಿಕ 

ಪ2ನ.ಡೇಹನ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆಯ 

ನರ ಶರೀರನ ಯೋಗಮಾಯೆಯಲೆಂದನಾ ಮುನಿಪ 

ಬಲ್ಲೆ ನಾ ಪೌಕೋಹಿಶೆಯಯಿದು 

ಸಲ್ಲ ತಥ ಗತಿ ಕಷ್ಚವೈಂಬುದು 

ಶ್ರ ನೆಂದಡೆ ಕಮಲಸಂಭನನೆಂದನೆನ್ನೊ ಡನೆ || 

ಜಳ್ಳು ಕೆ ಕೆಲಸವೆ ಮರುಳ ಲಕ್ಷ್ಮೀ 

ವಬ್ಲಭನು ಯಿಕ್ಸಾಕು ನೃಪಕುಲ | 

ದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಖ್ಯೆಯಲಿ ಬಂದವಶರಿಸಿದಪನೆಂದ' 

ಜೆ 

ಅಂದು ಮೊದಲಾಗಿರ್ದು ಮನದಜೊಳೆ 

ಗದು ರಾಮನತಾರವಹುದೆನು 

ತಿಂದು ಯೆಂತಾಶೆಯಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ವನೆ ಹಾರುತ್ತ | 

ನಿಂದ ಕೃತ್ಯನಿದಾದರಾಗಲ 

ಯೆಂದು ರವಿಕುಲ ನೈಸರ ಗುರುತನೆ 

ದಿಂದ ಕಳೆದೆನದಿಂದು ಫಲಿಸಿತು ರಾಮ ತನಗೆಂದ 

ನಿನ್ನ ಮಾಯಾಶಕ್ಕಿ ದೇಹಿಗ. 

ತ್ಸು ಮೋಹಿಸಿ ನಡಹುವಳು ಭನ 

. ದಾರ್ನವದಿ ತನ್ನ ವನು ಮೊಳಿಸಿ ಕೆಡಹೆದಂದದಲಿ "| 

ನಿನ್ನ ಗುರುವೆಲೆ" ನಾನು ದಕ್ಷಿಣೆ 

ಯನ್ನು ನೀ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ ನಿ 

ಸ್ಸ ನೃತಿಯ ನಿನಗೆಂದೆನನ್ಯ ರಿಗೆನ್ನೆ ಗೌಪ್ಯ ನನು. 

೧೦೯ 

| ೧೫ | 

| ce | 

1 ೧೭] 

|| 



೧೧೦ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ರಾಮ ನೀನರಿ ರಾಜ್ಯಪಟ್ಟನ 

ಭೂಮಿಪತಿ ದಶರಥನೆಸಗು ವರು 

ನಾಮುದದಿ ಯೋಚಿಸಲು ಕಳುಹಲು ಬಂದೆ ನೀನಿಂದು | 

`ನೇಮವಾಗಿತ ಸೀತೆ 'ಸಹಿತೀ 

ಯಾನಿನಿಯಲುಸವಾಸನಿರಬೇ 

ಕೀ ಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ನಿರಿ ಂದನಾ ಮುನಿಸ || 

"ಎಂದು ರಥದಲಿ ಕ್ಟ ಗುರು 

ಮಂದಿರಕೆ ಲಕ್ಷುಮಣನೊಡನೆ ನಗು 
ತೆಂದನಾ ಶ್ರೀರಾಮ ಯುನರಾಜ್ಯಾ ಭಿಷೇಕವಸು | 

ಶಂಬೆ ತನ್ನಲಿ ನ ನಾಳೆ ಮಾಡುವ 

ಡೆಂದಡಾನು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರವು | | 

ಕಂದ ಕತ್ರ ೯ವು ಭೋಕ್ಸೃನೆಲ್ಲವು ನೀನದಕ್ಕೆ ಂದ ॥ ೨೦ | 

ಗುರುಮತದಿ ಕೈಕೊಳಲೆಬೇಕದ 

ಹೊರಗಣಗ್ಗ ದ ಪ್ರಾಣ ನೀನೇ 

ಧುರದಿ ಕರ್ತೆಕೆಕುತ್ದ ತಮ್ಮಂಗೆನಲು ಮುನಿಯಿತ್ಶ | 

ಅರಸಿಗೆಂದಜಿ ಮುನಿಯ ತು | 

ಹೆರುಷನಾಯಿತು ನ ನೃಪಗೆ ದೂತರು. 

ಹರಿದು ಕೌಸಲ್ಯಾಸುನಿತ್ರೆಯರಿಂಗೆ ಹೇಳಿದರು | 2೧1 

ಕೇಳಿ ಹರುಷದಿ ಹಾರವನು ದೂ 

ತಾಳಿಗಿತ್ತರು ಬಳಿಕ ಫೌಸಲ್ರೆ 

ನಾಳೆ ರಾಮನ ಪಟ್ಟಕೇನೂ ವಿಘ್ನ ಹೊಗದಂತೆ | 

ಮಾಲತಾಂಗಿಯ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ 

ಬಾಲೆ ನೆನೆನಳು ನನ ೈ ಪನಸತ್ಯವ ೨. 

ಹೇಳ ಕೈಕೆಯ ನರರಲಿಹಲೆಂತಹುಜೊಯೆನುತೊಳಗೆ.. Il ೨೨ | 



ಚಿಂತಿಸುಕ ಕೌಸ ಲೈ ದುರ್ಗೆಯ 

ಮುಂತೆ ಪೂಜಿಸ 4 ನೇಳಿಲೆ 

ಕಾಂತೆ ದಿನದಲಿ ದಿನಿಜರೆಂದರು ವಾಣಿಗೀಃ ಹೆದನ 4 1 
ಅಂತರಾಯನು ರಾಮ ಪಟ್ಟ 

ಕ್ರ ಂತಹುದು ನಾಪರಿಯಯೋಡ್ಯೆ ಗೆ 

28 ನೀ ಮಾಡಬೇಕಿದು ಬ್ರಹ ಶಾಸೆನನು 

ಮಂಥರೆಯ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಕೃಕೆಯ 

ಮುಂತೆ ಜೋದಿಸಿ ವಿಫ್ಲವಾಗೆಯ 

ನಂತರದಿ ನೀಯಿತ್ತ ಬಾಯೆನೆಲಾಗಲೆಂಜೆನುತ || 

ಮಂಥರೆಯ ವೂಳಹೊಕ್ಳು ಕುಬಾ 

ಸಾಂತೆಯಾ ತೆ ತ್ರೈನಕ್ರ್ರ ಯಾಗಳೆ 

'ನಿಂತು ಪ್ರಾಸಾದದಲಿ ಕಂಡಳು ಪುರದ: ವೈಭವವ 

ಎತ್ತ ನೋಡಲು ನಿಭವಲಂಕೃತ 

ನೆತ್ತನೋಡಲು ಮಂಗಲೋತ್ಸ ವ 

ವಿಸ್ತರಕೆ ಬೆರಗಾಗಿ ಕೇಳ ಳು "ಧಾತ್ರಿ ಯನು ಕರೆದು | 

ಅರ್ನಿಯೇನೌ ತಾಯೆ ನಗರದಿ 

ಸುತ ತ್ನಲಂಕೃತವಾಗಿ ಕೌ ಸಲೆ 

ಗತ್ಯಧಿಕ ಸಂಶೋಷೆ ಮೊಳತಿದೆಯೆಂದಳೂಾ ಕುಬ್ಬೆ 

ನಿಪ್ರಮುಖ್ಯರಿಗುತ್ತಮಾಂಬರೆ 

ನಿಪ್ರಕಾರದಿ ಹೊಡುವಳೇಕೆನೆ 

ಲಪ್ರಬುದ್ಧೆ ಗೆ ಧಾತಿ) ನುಡಿದಳು ರಾಮಚಂದ್ರಂಗೆ | 

ವೊಪ್ಪೆಯುದಯದಿ ಪಟ್ಟವದೆರಿಂ 

ಸ್ರಿಪ್ರಪಲಿ ಪುರರಚನೆಯೆಂದರೆ 
ಭೊಪ್ಪನಾ ಕೈಕಾಗೃಹಕೆ ನಡೆಕಂದಳಾ ಕುಬ್ಬೆ 

| ೨೩. | 

| ೨೪ 

| ೨೫] 

| ೨೬ | 



೧೧೨ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ಮಂಚದಲ್ಲೆ (ಕಾಂತದಲ್ಲಿರೆ 

ಕಂಚು: ಮೂರುಖೆ ನುಡಿದಳೇಳೆದೆ 

ಜಂಚಲಾಂಬಕಿ ಕಾರ್ಯನವರಿಯದೆ ಮೂಡೆ ಬಿದ್ದಿಹೆಯ || 

ಮುಂಚಿನೀ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬುದ್ದಿಯೆ 

ಕಿಂಚಿತೇನೂಯಿಲ್ಲ ಹೊತ್ತರೆ 

ಮುಂಜೆರಾಮಗೆ ನಟ್ಟಬಂಧನವೆಂದಳಾ ಕುಬ್ದ fae ಜ 

ಎನಲಿಕೆದ್ದಳು ರಾಮ ಪಟ್ಟದ 

ಜನಿತವಾರ್ತಾ ಹರ್ಷಕಿತ್ತ ಳು 

ಘಪರತುನ ಸೂಪುಕವನೇನ್ ಸರ್ಷನಾರ್ತೆಯಲಿ | 

ಮನಕೆ ಭೆಯದಂತೆಂಬೆ ರಾಮನು 

ಜನನಿಕೌಸಲೆಯಿಂದಧಿಕವಾ 
| 

ಗೆನೆಗೆ ಸೇನೆಯ ಮಾಳ್ಪ ಭರತಾಧಿಕನು ತನಗೆನುತ | ೨೮ ॥ 

ರಾಮನಿಂಜೆನಗೇನು ಭಯವೆಲೆ 

ಭ್ರಾ ಮರೆಯೆ ಹೇಳೆನಲು ಕೋಪದಿ 

ಸ ಮನಸ್ಯದ ದಲೆಂದಳಾದಡೆ ಕೇಳು ಕಾರಣವ || 

ರಾಮನಿಂದನೆ ನಿನಗೆ ಕೇಡಾ 

ಭೂಮಿಷನು ಮಾತಿನಲಿ ಮೋಹಿಸಿ 

ಕಾಮುಕನು ಮಿಥ್ಯದಲಿ ನುಡಿಯದೆ. ನಿಗ್ನೆ ವಂಚಿಸಿದ | ೨ 1 

'ಸಾತಿಶಯ ಕಾರಿಯನ ರಾಮನ 

ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿ ನಿನಗೆ ಬರಿ ; 

ಮಾತಿನಿಂದನೆ ಕೊರಳನರಿದನು ಭರತನನು ಕಳುಹಿ | 

ಮಾತುಳೆನೆ ಮನೆಗಿತ್ತ ರಾಮಗೆ 

ಭೂತಳವ ಸೇರಿದವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 

ನೋತು ಸುಖದಿಂದಿಹನು ರಾಸುನ ಸಲುಗೆ ಸೌಖ್ಯದಲಿ | ೩೦ || 



ಹತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ ತೆ ೧೧೫. 
A 

ಲೇಸು ಕೌಸಲೈಗು ಸುಮಿಶ್ರೆಗು 

ಜೋಷಿಯಾದನು ಭರತ ನಿನ್ನಿಂ 

ಬೇಸಮಾಡದೆ ಮಗನ ತಿರಿತಿಂಬುದಕೆ ಮಾಡಿದೆಲ | 

ಲೇಶ ಸಂಪ್ರಿಯ ಭರತನಲ್ಪವ 

ನೀಶಗುಳ್ಳಿ ಡೆ ಉತ್ಸವದಿ ಹೊರ 

ಬೀಸುವನೆ ಶತು ¥ ಸಹಿತಿದು ತಿಳಿಯದೇ ನಿನಗೆ | ೩೧ | 

ರೂಢಿಯರಸನು ರಾಮನಾದರೆ 

ಕೂಡೆ ಲಕ್ಷ ಡೌ ನೆಿನಿಯೋಗವ 

ಮಾಡಿ ಕ್ಸ ಸರಿಯಲಿಹ ಸುಖದಿಂದನುಜ ಸಹಿತ || 

ಹೆ'ಡನಾದನು ಭರತ ಮಣಿಹವ 

ಮಾಡಿ ಬದುಕುವದುಂಟೊಯಿಲ್ಲವೊ 

ರಭಾಡಿಸುವ ಕೆಲದಿನಕೆ ನಮ್ಮನು ಅರಿವರಾಕೆಂದ | ೩೨ | 

ಫೌನಲಾ ಸರಿಚರಿಯ ಮಾಡುತ 

ದಾಸಿಯಾಗಿರು ನೀನುವದರಿಂ 

ದೋಷಿ ಜೀಪವಡೀಕೆ ನಿನಗದರಿಂದ ಮರಣನದೆ | 

ಜೇಸು .ಸುಡು ಸುಡು ಪಾಪಿ ಬದುಕಲು 

ನಾಪಿ ಬೇಡವೆ ರಾಜಮಹಿಸಷಿಗೆ 

ಮಾಸಿತೇ ಮತಿ ಯಿದಕುಪಾಯವ ಕೇಳು ನನ್ನಿ ದೆ | ೩೩ ॥ 

ಕೆಸು ಭರತನ ಬೇಗ ರಾಘವ 

ಇರಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಬಬ್ಬ ವನದಲಿ 

ಯರಸುತನ ದೃಢವಹುದು ಭರತಗೆ ಬಳಿಕ ವನದಿಂದ | 

ಬರಲಿ ಮಾಣಲಿ ರಾಮನಿದಕೇ 

ನಿನದೆ ಯುಕ್ತಿ ನಿವೇಕವದ ನಾ 

ಕೊರೆನೆ ಪೂರ್ವದಲಾಯ್ತು, ಜೀವಾಸುರರಿಗತಿ ಕದನ |೪| 



೧೧೪ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ಓಡಿದುದು. ಸುರಕಟಕ ಘದನಕೆ 

ಹೇಡಿಯಾಗಿರಲಿಂದ್ರ ದಶರಥ 

ರೂಢಿಪತಿಯನು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು ದನುಜರನು ಗೆಲಲು 

ಕೂಡಿ ಸೇನೆಯನೈದಿ ನೀ ಸಹ 

ಮಾಡಿದನು ದನುಜರಲಿ ಯಡ ನ 
Q 

ಗಾಡ ಸಮರದಿ ರಥದ ಗಾಲಿಯ ಕೀಲುಗಿದು ಬಿತ್ತು | ೩೫ || 

ಅರಿಯನೆದ ನೃಪ ನೀನು ಡ್ಲೈರ್ಯದಿ 

ಕರವನಲ್ಲಿಗೆ ನೂಕೆ ಕೀಲಿಗೆ oo 

ಧುರದಿ ಸತಿ ಜೀವವನು ಸಜೆಜೆಯಸುರರನು ಜೈಸಿ | 

ಕರನ ರಥಕೊಡ್ಡಿ ರಲು ಕಂಡ . 

ಚರಿಯಲಪ್ಪುತ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿಲೆ 
ಔಡ 

ವೆರಸೆರಡನಿಶ್ಚಿತವನೆಂದನು ನಿನಗೆ ದಶರಥನು... |೩೬॥ 

ತರುಣಿ ನೀನವಗೆಂದೆ ನಿನ್ನ 

ಲ್ಲಿರಲಿ ವರನೆನಗನಸರದಲೆಲೆ 

ಯರಸಚೇಡುನೆನೆಂದರಾಗಲಿ ಯೆಂದುದುಂಟಲ್ಲೈ | 

ಮರೆದೆಯಾ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯ ತನಗೆ 

ಚ್ಚರಿಕೆಯಾದುದು ಮುನ್ನ ಜೀಳಿಹೆ | 

ಸರಸನಲ್ಯದ ಖೀಡಬಾರಡಿ ಪಾಹಿ ಬೇಗದಲಿ | ೩೭ | 

ಹಾಳುಪಾಯನದೇನುಯಿಲ್ಲವೆ 

ಇರೀಳು ವೊಳೆಹೊಕ್ಕ್ಳಂತೆ ನೆಲದಲಿ 

ಖೋಲುದುಃಖವ ತಾಳು ಫೋಸಾಮರುಸ ವಿಂಹಲನ | 

ಜೋಳಿಸಾಭರಣಂಗಳೆಲ್ಲವ 
| | 

 ಹೇಳಬೇಡೇಸುವನು ವರವನು | 

 ಘಾಲಿಸುನೆನೆಂದರಸ ತಾ ಬಂದಾಡುನನ್ನ ವರೆ | | ೩೮ ॥ 



೧ “೬ ಹತ್ಕನೆಯ ಸ್ನ ೧೧೫ 

ಎಂದೆಡಹುದಾಯ್ತಂಗೆ ಕೈ ಕೆಯ 

ಬಂದು ಹೊಕ್ಕ ಛು ದುರ್ನ ಮಾಂಗ 

ಯೊಂದೆ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರ ದಲಿ ಕುಚೆ ಯ ಸಂಗಫಲದಿಂದ | 

ಸಂದೆಹವೆ ಂನೆಂಡುಡೆಂದಳು | 

ನಿಂದ ನಿರ್ಮಲ ಮತಿಯ ಕೈಕೆಗೆ | 

ಯೆಂದು ಯೊ ನಿಪರೀತವಾಯ್ತ, ನೆಂಬೆಕೆದ;ಭುತನ | ೩೯ || 

ಕಾಂತೆ ನಿನ್ನ ಯ ಬುದ್ಧಿ ನೆಗತಿ 

ಸಂತ ಭರತಗೆ "ರಾಜ್ಯವಾದಕಿ 

ಮುಂತೆ ಶತಗ್ರಾ ಮವನು ಕೊಡುವೆನು ನಿನಗೆ ನನಗಿಂದು ಗ 

9ಿ0ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೊಗಿಜೆಯಲಾ 

ಭ್ರಾಂತೆಯಲ್ಲನೆ ನಾನುಶಿತೆಹಿತೆ 

ಮೆಂತೆ ವೇನೆಂದರಿಯನಿದ್ದತಿ ಮೂಢತನೆದಿಂದ wo | 

ಎಂದವಳಕೂಡಬಲೆ ಕೊಪದ 

ಮಂದಿರವ ಹೊಕ್ಕಳು ನಿಭೂಷಣ 

ವೃಂದವೆಲ್ಲನ ಕಳಚಿ ಬೀರಿದಳುತ್ತೆಮೌಂಬುದೆ | 

ಹೊಂದುಡುಗೆಯನು ಬೀಸಿಖಿಟ್ಟ ಛು 

'ಕಂದಿದರುವೆಯ ನೆಲಕೆ ಬಿದ್ದಳು 
| 

ಗೆಂಧವಳಿದಳು ತೊಳದಳಾ ಮುನ್ನುಳ್ಳ ಸೌಭಗನ .: 1 ೪೧ | 

ಆರನ್ಸೈ ದುಃಸ್ಸೆಂಗೆ ಫೆಡಿಸದು 

ಪಾರ ಧೀರ ಸುಶಾಂತೆನಾಗಲಿ 

ಸಾರಗುಣ ದಯವಂತೆನಾಗಲಿ ನಿಃತಿಯರಿತಿರಲಿ | 

ಫಾರ ವಿಧಿವಾದವು ವಿವೇಕಾ | 

ಇಚಾರಯುಕ ದೇಶಿಕನನಾದರು 

ಸೇರಿದರೆ ದುರ್ಜನರು ಕಲಿಸದೆ ಬಿಡರು ತನ್ಮುಂತೆ 1 ೪೨॥ 



೧೧೬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ದುಷ್ಟ ರನು ದುರ್ಬುದ್ಧರಾಗಮ 

ಭ್ರಷ್ಠ ರನು nb ಕಡು 

ಷ್ಮುರವ ನುಡಿವರ ಕುಲಾಚಾರವನು ಬಿಟ್ಟಿ ನರ | 
ಟ್ರ ವಿಷಯವ $ ಮೆಚ್ಚೆ ದನರ ನಿ 

ಸ ತಸ್ಕರೆ ದಯ ನೀ 
೪ 

ಬಚ್ಚ ನುಡಿಸುತ್ತಿರಲವರು ತಮ್ಮಂತೆ ತಿದುನರು  ||೪೩1 

78 

ಲ್ Cl 

ಕ್ಮ 

ಗೆ 

ಸತ್ಯ ದಯ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಸದುಗುಣ 

ಯುಕೆ ಸ್ವಕುಲಾಜಾರ ವೈದಿಕ | 

ಶಾಸ್ತ್ರಶಮೆದನೆ ಮೆ ಸಾನಭಯವಕ್ರೊ €ಧ ವೈ ರಾಗ್ಯ | 

ನಿತ್ಯಕರ್ಮೊಶ್ಶರ ಭಕುತಿ ಗುರು 

ಭಕ್ತಿ ಮೃದುನುಡಿ ಶಾಂತಿಯೆಂಬಿವ 

ನುತ್ತಮರು ಬಿಡಬಾರದಿರಬೇಕಾವ ಕಾಲದಲಿ | ೪೪ || 

ದಿಕ್ಕುಗಣನೆಯ ಸಂಧಿ ಸದನಗ 

ಳಿಕ್ಕು ನ ನವಪಂಚಕ ವಿದರ ವೂಳ 

ವೊಕ್ಳು ತ ತಿಳಿದರೆ ಮತಿಯಲಶುಭಾಘೌಸ' ಪರಿಹಾರ | 

ಅರ್ಕಕೋಟಸ್ರಭನ ಮಾಯಸನಿ 

ಂಕ್ಷನೂರಾನಾತ ನಿರುಪಮ | 

ಲಕ್ಷ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೃಸಿಂಹ ಬ ಕ್ಟ ಜಯ ಶರಣು | ೪೫॥ 

ಅಂತು ಸಂಧಿ ೧೦ ಕೈ ಸದ ೪ರ್ಗ ಕ್ರೈ 

ಮಂಗಳೆ ಮಹಾ ಪ್ರೀ ತ್ರೀ ತ್ರೀ 

ಶೀ 



[| [|| 3 
ಸ 

CE ಟೆಕ್ 227ಒತೆಕಾ 

bv 

SA ಇದ್ದ [| ಲ ಸು ಪ 
f\ (ಧನ ವೆ ಈ ಹ 

yy ಸ 

ಸೀತೆಗೆ ನಾರುಬಟ್ಟಿ ಕೊಡುವದಕ್ಕೆ 

ದಶರಥರಾಜನ ದುಃಖ 

ಧ 

ವಸಿಷ್ಠ ನ ನಿರೋ 





| ತ್ರಿ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ | 

ಹನ್ನೂಂದ ನೆಯ ಸಂಧಿ 

ದಶರಥನು ಕೈಕೇಯಿಯ ಇಚ್ಛಿತ ಸಲಿಸಿದ್ದು 

ಸೂಚನೆ | ನಾರಿಯರಿಗಿಚ್ಛಿ ತವ ಕೊಟ್ಟಡ 
ದಾರನಾದರು ಕೆಡಿಸುಗೆಂಬುದ 

ಭೂರಮಣ ದಶರಥನು ಕೃಕೇಚ್ಛೆಯ ಸಲಿಸಿ ಕಂಡ |; 
ಪದ || ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವತಿ ಕೇಳು ದಶರಥ 

ನಿತ ತ್ತರಾಮಾಭ್ಯ ದಯನನೆ ಬಯ 
ಸುತ್ತ ಮಂತಿ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಸಹಿತಾಗ ನಿಜಗೈ ಹಕೆ | 
ಅರ್ಕಿಯಿಂಬರೆ ಯೆಂದಿನಂದದಿ 
ಮತ್ತ ಕಾಶಿನಿ ಬಾರಳೇಕೊನ 
ಗುತ್ತ ಸನ್ಮಾನದಲಿ ಯಿರಳೆಂದೆನುತ ಶಂಕಿಸಿದ || 

4 

ಕಾಣೆನೆಂದಿನ ಸೊಬಗ ತೋರುವ 
ರಾಣಿ ಬಾರಳದೇಕೆ ಯೆನ 
ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೆ ಯೆಲ್ಲಿಹಳು ಯೆಂದವಳೆ ದಾಸಿಯರ || 
ಕೂೋಣಿಸತಿ ಬೆಸಗೊಳಲು ಕ್ರೋಥೋ 
ಗ್ರಾಣ ಗೃಹದಲ್ಲಿಹಳವಳು ಗುಣ | 
ದಾಣ ಬೇಶದ ನೀನೆ ಹೊಕ್ಕರಿ ಯೆಂದರಬಳೆಯರು ‘Hl 



೧೧೮' ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಆಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ಎನಲು ಭಯ ಸಂತಾಪದಿಂದಾ 

ವನಿಶೆಯಿದ್ದೆ ಡಿಗ್ಗೈ ದಿ ಕುಳ್ಳಿ 

ರ್ದತುವಿನಿಂ ಮುಟ್ಟಿನ ಹು ಮೆಲ್ಲನದೇಕೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ 

ತನುವ ಹರಹಿದೆ ci 

ಯ್ಮೆ ನೆಗೆ ಭೇದವ ಮಾಡುವಂದದ 

ಮ್ ನಕೆ ಭೀನುಹ ತೋರುವಂತಿಹೆ ಕೈಕೆ ಹೇಳೆಂದ 

ಬಿಟ್ಟಿ ಯೇತಕ ಭೂಷಣಂಗಳ 

ಮುಟಿ ನೀ ಮಲಿನದರುವೆಯ 

ಕೊಟ್ಟೆನ ನುಸುರಿಚಿತವ ನಿನಗಾರಿತನೆಸಗಿದರು ॥ 

ಹೆಟು ಗೆಯಕೊಳ ಪುರುಷರೋ ಮುರಿ 

ಗುಟ್ಟುವೆನು ಸಂದೇಹ ಬೇಡೇ 

ನಿಷ್ಟ ನಿನಗದನೀಗ ಸಲಿಸುವೆನೆಂದನವನೀಶ 

ಅರಿತರಾ ನಿಶ್ಚಿತವನೀಗಳ 

ಶರಿಸಲಾರೆನೆ ನಿನ್ನಪ್ರಿಯರಿಗೆ | 

ಹೊರಿಸಲಾರಿನೆ ಜೇಕಿನಿತು ಧನನಿತ್ತು ದಣಿನಂತೆ 

ಕರದರಿದ್ರರೆ ಮಾಡಲಾರನೆ 

ಇರುತ ನೀನಡ ಮುರಿದವಂದಿರ 

ನರಿತುದಿಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ನಕವಾನೆಂದ ಕೃಕೇಯೂ 

ಕೊಲೆಗರುಹನಾಗಿರ್ದಡೀಗಳೆ 

ಹೊಲುವೆ ನಿನ್ನ ಹಿತನನು ಹಲವೇ 

ಕೆರೆಗೆ ಪ್ರಾಣವ ಬಿಡಲಿಕಾನೆನು ನಿನಗೆ ತಪ್ಪಿ ದಡ 

ಲಲನೆ ಸತ್ರ ಸತಿಜೆ ಯುಳಾ 
ಅಬ್ ಇ) 

ಕುಲಜ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಶನಥವು 

ಸಲಿಸುನೆನು ನಿನಗೇನು ಹಿತ ME ಭೊಪ 

ye pa 

| 5 |] 

le 

| ೫ | 

Wl 



ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ ಗಿರ 

ಜನೆನ ರಾಮನ ಶಸಢವಿಡೆ ಮೆ 

ಅನೆ ನಯಸನನು ತೆರೆದು ನೋಡಲು 
ವನಿತೆಯೆಂದಳು ರಾಜ ನೀ ಸತ ಸತ್ಯನನೆ ಸಲಿಕುವಡೆ | 
ದನುಜಸುರ ಯುದ್ಧ ದಲಿ ಬೇಡಿ 

ದ್ದೆ ನು ವರದ |ಯವವನು ಶೀಘ್ರದ 

ನಗೆ ಕೊಡು ಹಿಂದಿತ್ರಡಿರಿಸೆನೆ ನಿನ್ನ ಲಿಷ್ಟುದಿನೆ |೬| 

ನಿನ್ನ ನಾ ಸಮರದಲಿ ಕಾಯಿದ 

ಬಿನ್ನ ಯಾ ಬೇಕಾದ ವರವನು 

ಯನ್ನ ಲೀಸಿಕೊ ಯೆಂದದಕೆ ಕೊಡು ಶನಥ ಉಳುಹುವಜೆ | 
ನನ್ನ “;ರತಗೆ ಕಟ್ಟು ಸಟ ನ 
ನಿನ್ನ ರಾಮನ ಪಟ್ಟ ಚ 
ಸನ್ನ ವಾದ ಸುವಸ್ಸು ಸ್ ಶೀಘ್ರ ದಲಿದೊಂದಾಯ್ಮ |೮॥ 

ಮತ್ತದೊಂದಕೆ ರಾಮ ಜಟೆಯನು 

ಹೊತ್ತು. ವಲ್ಯ ಲನುಡುಗೆಯಲಿ ಮುನಿ 

ವೃ ತ್ರಿ ಜಟೆ ಕಂದಮೂಲಫಲಾಶನಗಳಿಂದ : (| 

ಹತ್ತು ನಾಲುಕು ವರುಷ ದಂಡಕ 

ದತ್ತ "ಶಿರಜೀಕೀಗೆ ಹೋಗಲಿ 

ಸತ್ತು ಳಿದು ಬರಲಲ್ಲಿಯೇ ಯಿರಲದರಿನಿಂ ಮೇಕೆ Wa 

ಎತ್ತಲ್ನೊ ನಾಳೆ ಹೊತ್ತರ 

ಮತ್ತದಡನಿಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ' 

ಸತು ಕೊಂಜಿರು ನ್ನ್ನ ಆ ತ್ಯವನು ಹೊತ್ತು | 

ಮ. ತ್ಯತಾಕ್ಯ ನ ಕೇಳಿ ಮೈನಡು 

ಗು ಬಿದನು ಧರೆಗೆ ವಜ್ರದಿ ಕಡಿನ ದ್ರುನ್ನದಂತೆ || ೧೦ || 
ಲು 



೧೨೦ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ನಿಮಿಷ ಮೂರ್ಛಿಸಿ ಕಂಗಳೆರಳಿಸಿ 
ಕಮಗೆಡುತ್ತಾ ಯೆನುತಶೇನೀ 
ಭ್ರಮಣ ಚಿತ ಶೃವಿಕಾರವ್ರೊಳಿ. ದುಃಸ್ಟಪ್ಪ ವೋ ಯೆನುತ ॥ 
ಕ ಮವ ಕಾಣದೆ ಮಂದೆ ಅತ 

ರಮಣಿ ಜಿ ರ್ಬುಲಿಯಂತೆ ಯೇನ 

ಮಮತೆಯಿಲ್ಲದೆ ನುಡಿದೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಣವುಳಿವಂತೆ | ೧೧ | 

ರಾಮನಿನಗಸರಾಧ ಕೃತ್ಯವ 

ತಾಮರಸದ ೈಶನೇನ ಮಾಡಿದ 

ಯಾನಿನಿಯಕೆನಗೆಂಬೆ ನಿತ್ಯ ವು ರಾಮಗುಣಗಣವ | 
ಈ ಮಗೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಹು 

ನೇಮದಿಂ ಕೌಸಲೆಗೆ ಮಿಗಿಲಾ 

ಗೀ ಮುದದಿ ಮಾಡುನಸ್ತು ನಿತ್ಯವು ಯೆಂಬೆ ತನ್ನೊಡನೆ | ೧೨ ೫ 

ಮಾಡುವೆನು ಪಟ ವನು ಭಶತಗೆ 
ಕಾಡಹೋಗಡೆ ನಕ ಮನೆಯಲಿ 
ಗೂಢಚಾರದಲಿರಲಿ ರಾಮನು ಭಯವ ನಿನಗೇನು | 
ಮಾಡದಿದನನುಕರಿಸೆನುತ್ತಾ ` 
ರೂಢಿಪತಿ ಕಣುನೀರ ಸುರಿವುತ 
ಬೇಡ ಪಾಲಿಸೆನುತ್ತ ಬಿದ್ದನು ಪಾದದಲಿ ಸತಿಯ | As | 

ಕ್ರೂರೆಯಲಿ ನೆಯವುಂಟೆ ಕೆಂಗ 
ಣೊ (ರೆಯಲಿ ನಿಷ್ಠು ರವ ನುಡಿದಳು | 
ಭೂಂಮಣ ಮರುಣಾದೆ ಮಿಥ್ಯವ ನುಡಿದೆಯಾ ತನಗೆ || 
ಘೋರ ನರಕದಿ ಬೀಳು ಹುಸಿಯಲಿ 
ಚೀರವಸನವ ಧರಿಸಿ ನಾಳೆಗೆ 
ಊರಹೊರನಂಟಿಡನಿಗಯ್ದ ಜಿ ರಾಮನಿರೆ ಬಳಿಕ | ೧೪ | 



ಹಕ್ನೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೨೧ 

ನೇಣ ಕೂರಳಿಂಗಿಕ್ಕೈ ಯಾದರು 
ಕೇಣಿ ನಿಷವನೆ ತಿಂಡೆಯಾದರು 
ಪ್ರಾಣವನು. ನ ಬಿಡುವೆನು ಲರೋಕದವರೆಲ್ಲ || 
ಹ ದಶರಥ ಸತ ಕೆಂಬು 

ನಾಣುನುಡಿಯಾಯಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಯ 
'ಮಾಣೆ ರಾಮನ ಶಸ ಕ ಹಾಳಾಯಿ ಸಂದಳುರೆ ಮುನಿದು | ೧೫॥ 

ಎಂದ ನಾರಿಯ ನುಡಿಗೆ ಬಿದ್ದನು. 
ಹೊಂದಿದಂಪದಿ ದುಃಖ ಮುರ್ಚಿಗೆ 
ಸಂದು ಧುಣಿಸ ದುಃಖದಲಿ ಯುಗದಂತೆ. ರಾತಿ ಚ [| 
ಹಿಂದುಗಳದನು ಅರುಣನುದಯದಿ 
ವಂದಿ ಗಾಯಕರುಲಿವುತಿಕೆ ಬೇ 
ಡೆಂದಳಾ ಕೈಕೇಯಿ ಭೂಸಗೆ ಸ್ವಸ್ಥನಿಲ್ಲೆ ನುತ 

ಆಂದು ರಾತ್ರಿಯಲಾ ನಗರೆಜನ 
ವೃ ೦ದ ಬಾಲಸು ವ ದ್ವರೆನ್ಸ್ಟಜಿ 
ಟಿ ಬೆಳಗಹುದೋ ರಘೂದ್ವಹೆ ಪಟ್ಟವನು ಧರಿಸಿ: || 
ಇಂದು ನಮ ನು ರಕ್ಷಿಸ ತೋ | 
ತಂದೆಯಾಗಿಯಿನುತ್ತ "ಇತಿ ಯ 
ಲೊಂದದೇ ಹಾರಯಿಸುತಿದ್ದುದು ಸಕಲ ಜನನಿವಹ. | ೧೩ | 

ರಾಮ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಸೀಲ ಮೇಘ 
ಶ್ಯಾಮ ಸೀತಾಂಬರ ಸುಕಾಂಚೀ ' 
ಧಾಮ ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಣ ಮಕರ ಕುಂಡಲದ | 
ಸೋನು ಕೋಟಸ ರೃಭೆಯ ಮುಕುಟದ 
ಕಾಮಶತ ಸನ್ನಿಭ ತನುದ್ಯುತಿ | 
ಕೌಮೂದಿಯ ನಸುನಗೆಯ ಕಳಂಬನೆನಿಪ್ಪ ಹರುಷದಲಿ ॥ ಓ೮ [| 



೧೨೨ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ಹಾರಶೀರಾವಳಿಯ ಕೌಸ್ಟಾಭ 

ಚಾರುವಕ್ಷದ ತ್ರಿ ತ್ಕಿವಲಿ ಬಸುರಿನ 

ನೀರೆ ಮುದ್ರಿಕೆ ಜೊಳೆಗಡಗದಡ ತೋಳಬಳೆಯೆಸೆನ | 

ಭೂರಿ ಸ ಸುಳಿಗುರುಳ ಸರ 

ಸೀರುಹಾಕ್ರದ ದಂತಹ ಪಂಕ್ಕಿಯ 

ಸಾರಮ್ಮದು ಮಾಧುರ್ಯ ವಚನವನೆನುತ ಜನನಿನಹ | ೧೯ | 

Rn 3018 ಬಾಭರಣಲಂಕೃ ತ 

$ದ ಗಜನೇರಿ ಸೂ ಮು 

ಜ ಲಕ್ಷುಮಣನು ನೇತಾ ಛತ್ರನಿಡಿದಿರಲು || 

ಕಾಂಬೆನು ನಾಮವದರಿಂ 

ಕಾಂಬೆನು ತಾನು ಬೆಳಗೇ 

ಕನ್ನ ಸೊಗದೊ ಯನುತ ಜನನಿರ ನಿಗತ ನಿದ್ರಿಯಳಿ : || ೨೦ || 

ನೋಡಗಡ ಪರವಧುವ ಕಾಮನು 

ವಾಡಗಡ ವ್ಯರ್ಥನನುಸತ್ಯವ | 
ಬೇಡ ಕಿಂಚಿರು ಕರನ ನಿತು ರನಿಲ್ಲದೆಲ್ಲರಿಗೆ | 
ಮಾಡ ನರನೆಂದೆಂಬ ಹಮ ನು 

ಮಾಡುವನು ಸಕಲರಿಗೆ ದಯನನು 
ಕೂಡಿ ನಡೆವನು ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲವ ಮಕ್ಕಳಂದದಲಿ 20 

ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಘಾತಿಯಲಿ ಸುಗುಣ .: 
Fh ಜಸಕ4 ದಾಂತಿಯಲಿ ರೂಪ: 
ಜ್ಯೋತಿಯಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ, ದುರ್ನೀತರ. ನಿಘಾತಿಯಲಿ | 
Es ಮನಸಿನಲಿ ಹಿರಿಯರ. ನ್ನ "“್ದ 
ಬಾತೆಯಲಿ ದ್ವಿಜದೇವ ಪೂಜಾ | 
ಬ್ಯೋತದಲಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ರಾನುಂಗೆಂಬುದಖೆಳ ಜನೆ | ೨೨ | 



ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೨೩, 

ಇಂತೆನುತ ತವತಶವಗೆ ರಾಮನ 
ನೆಂತರಂಗದಿ ನೆನೆಪುತೋರೋ 
ರಂತೆ ಹೊಗೆಳುತೆ ತ್ತೇಸು ಕಲ್ಪ ಕ್ಕು ದಯನಕ್ಕೆ ನುತ ॥ 
ಸಂತಸದಲಿರಲುದಯ ಕಿಲವಿ | 

ಕಂತುತಲೆದೊರಲು ನಿಯೋಗಿ ಸು 
ಮಂತ್ರಿ ನೈನರು ಪುಖೋಧ ಮುಖ್ಯರು ಬಂದರರಮನೆಗೆ || ೨೩ (| 

ಮಧ್ಯ ಕಕ್ಷದ : ಪಟ್ಟಿದೊಳೆದಲಿ 
ಶುದ್ಧ ವಿಸಿ ಧಿ 'ನಚಿತ್ರದಿ 
ತದ್ದೆ ಚಿತ ಚಾಮರದ ಕನ ಡಿ ಕಲಶೆ ತೀರ್ಥ ಸಹ [| 
ವ್ಯ x1 ವಿಪ್ರ ಸತ್ರ ವೈಶ್ಯರ | ಸಿದ್ಧ ಮುನಿನಾರಿಯರ ಗೆಣಿಕೆಯ ' | ವಿದ್ಷಸೆಗೆ ಗಜಭೇಡಿ ಶಂ ಖಮೃ ದಂಗೆ ಸತೆಸೆಯೆ | 39 || 

0 ವಸಿಷ್ಳೊ ತ್ತೆ ಮೆಳೆ ಸಂಭಾ 
ಪಾವಲಿ ಸಂಗ್ಡ ಗಬಿಸಿಕೊಂಡು ಮ 
ಹಾ ವಿವೇಕಿ ಸುಮಂತ ಕನ್ನಿ ನೆಯರ ಸಹಿತ ನೆರಿ ‘1 
WSS TSE 
ಬೂವೆರನು ತಾನೇಳನೇಕೋ 
1 8೬ ಎಂ ಕ್ಸ ಸುಮಂತ ನ್ಸೈನಗೃಹನೆ | ೨೫ | 

ಜೀಯ ಜಯ ಚಿತ ಶ್ರವಿಸೆನೆಲ್ವಾ 
ರಾಯ ದುಃಖದಿ ಸುಡಿಯದಿರೆ ಜ್ರ 
ಕೇಯಿ ಹೇಳೇನೆರಸಿಗೆನೆಲೆಂದಳು ನ.ಪಂಗಿರುಳು || 
ಆಯಿತೇನೊೋ ಜಾಗರವು ಧಿಟ 
ಖಾಯಲೆಂದನು ರಾಮ ರಾಮಾ ' 
ಪ್ರೀಯ ಹಾ ರಘುರಾನುರಾಮಾಯಿಂದುದಯ ತನಕ EW 



೧೨೪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ 

ಮಾಣದೇನೋ. ಚಿಂತೆ ರಾಮನ 
ಕಾಣಬರಹೇಳೆನಲು ಮರುಳೇ 

ಕ್ಲೋಣಿಪತಿಯಪ್ಪಣೆಯು ಬೇಡವೆಯೆನೆ ಸುಮಂತಂಗೆ 

ಪ್ರಾಣಹೋಗುವುದೆನಗೆ ಗುಣ ಸು 

ಪ್ಪಾಣಿ ರಾಮನ ಕಾಂಬೆನೆಂದೆನೆ 

ಜಾಣ ಮಂತ್ರಿಪ್ರವರ ನಡೆದನು ರಾಮನರನನೆಗೆ 

ತಡವಿ ನಿಜದ ಮಂತ್ರಿ ರಾಘವ 

ನೆಡೆಗೆ ಬಂದೆಲೆ ರಾಮ ಬೇಗದಿ 
ಸಡೆದನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಹನವೆನೆ ರಥವೇರಿ ಲಕ್ಷ ಒಮ | 
ನಡೆದನಾಗಳೆ ನನುಜ ಸಹನಾ 
ಗೊಡನೆ ಭರದಲಿ ಕೆಕೆ ಗಹಕಾ 

ಗಡಬಡೆಯೆ ಯಾಕೆಂದು ಬೆಸಗೊಳಲೈಜೆ ಸಿತನಡೆಗೆ 

ಹೊದ್ದಿ ನಿಶನನು ಕರೆಯೆ ರಾಮನು 
ನಿದ್ದ ಮೌನ ನವದಾಯ್ಕು ಹೇಳೆನ 
ಲಿದ್ದುದೇನಾಯ್ಕೆ ಂದು ಪಿತ ಹಾಹಾ ಯೆ ನುತ್ತಿ ಕಲು ॥ 
ಹೊದ್ದಿ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ನ ುಲಗಿಸುತ ಪಿತೆ | 
ನಿದ್ದ ಮೂರ್ಛೆಯಲೇಕೆನು ತಿರ 
ಲೆದ್ದ ರೋದನಗೇಳಿ ಕೂಡೆ. ವಸಿಷ ಸ್ಮನೈತಂದ. 

ಏಕೆ ತಂದೆಗೆ ದುಃಖವಾಯ್ಕೆ 0 
ದಾಶುಳದಿ ರಘುನಾಥ ಕೇಳಲು 
ಕೈಕೆ ಕೆಯೆಂದಳು ರಾಮ ದುಃ ಖವಿದೆಲ್ಲ ನಿನೆಗಾಗಿ | 
ನೀ ಕಡೆಗೆ ದುಃಖನನು ದಾಂಟಿನ 
ಬೇಕು ಕಿಂಚಿತಾ ರ್ಯವುಂಟಿದ 4 
ಕೇಕೆ ಸಂಶಯ ಸತ್ಯ ವಂತ ಪತಂಗೆ ಹಿತವಾಗಿ: 

ಕಾಂಡ 

2 

seh 

sr | 

॥ ೩೦ || 



ಹಣ್ನೂಂದನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೨೫. 
ಕೊಟ್ಟ ಸೂರ್ವದಲೆರಡೊರವನೆ ನೆನ 

ಗಿಷ್ಟ ವಾದುದನದುನೆ ನಿನ ಯ 
ಮಖ್ಯ ಬಗತವಾಗಿರಲು ಹೇಳಲು ನಿನಗೆ ಲಜಿ ಸುವ || ಕಟ್ಟು ನಡೆದನು ಸ ಸತ್ಯ ಸಾಶದಿ ತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಕಳ ಬಂಧನನ ಮಕ ಛು 
ಹುಟ` ತಂದೆಯ ನಿರಯದಿಂದುದ್ದ ರಿಸುವರೆ ಸುತರು | ೩೧ | 

ಕೇಳಿ ಕರ್ಣವ ಥೆಯನೆಜೆಯೊಳ 
ಗೆೇಲಳಗ್ಗ ಮುರಿದಂತೆ ಚಿಂತಿಸಿ. 
ಹೇಳು ತಂಡೆಯ ಸತ ಬವಾವುದು ತಾನು ಸಾಲಿಸನೆ | ಕೇಳು ಪಿತನ ನಿಮಿತ್ತ” ತಾಯನು 
ಬಾಲೆಯನು ರಾಜ ನನು ಬಿಡು ವೆನು 
ಮೇಲೆ ವಿಷವುಂಟಿಂದಡುಂಬೆನು ಬಿಡುನೆ ಸತ | ೩೨ || 

ಉತ್ತಮನು ನೆನೆದುದನು ಮಾಳ್ಬವ 
ನತ್ಯಥನು ನುಡಿದುದನು ಮಾಳ ನ | ವ್ಯಕ್ತವೆಂದರು ಮಾಡದನ ಮಗನಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಮೊದಲಾ | ತ್ತ ಪುಳುವೆಕೆ ತಾಯೆಯದುಗುಣ. 
ಸತ್ಯವು ಉತನ ವಚನಕೆ 
mw ರಾಮಭಾಷಿತಕೆಲ್ಲ ಹುಸಿಯೆಂದ | ೩೩ || 

ಎಿನಲದನು ಕೇಳುತ್ತ ನುಡಿದಳು 
ಘನ ಪ್ರತಿಜೆ ಗೆ ಕ್ಸಕೆ ರಾಜ್ನನ 
ನನುಗೊಳಿಗೆ ಭರತಶಂಗೆ ಸಂಭೃತ ಪಟ್ಟಿ ಶೋಭನನೆ || ವನದಿ ಹೆದಿನಾಲ ಲ್ಫಬ್ಬ ಚೀರಾ " 
ಜಿನ ಜಡಾಧರನಾಗಿಯನಾ 

| ಶನದಲಿರಬೇಕೇಳು ಜೀಗದಿ ನಿಲ್ಲದೀಕ್ಷಣವೆ ll ೩೪ | 



೧೨೬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಹ 

ಇನಿತು ಮಾತ್ರನ ನುಡಿನಡಿ! ನಿಜ 

ಜನಕ ನಾಂಚುವ ನಿನಗೆ ಕಾರ್ಯನಿ 

ಎ ಮಾಡಾಪಡೆನಲೆಂದನು ರಘ ಇತ್ತ ಮನು | 

ಜನನಿ ರಾಜ ಗಲ ವನಿತೆ ಭನತಗೆ 

ವನಕಿಜೀನಾ ಪಯಣನಿನಿತಕೆ 

ಜನಕ ನುಡಿಯದೆ ನಾಂಚರೇತಕ್ಕಂದನಾ ರಾಮ . 

ಎಂದು ನುಡಿವುತ ಮತ್ತೆ ನಿಂದಾ 

ನೆಂದ ಮೂರ್ತಿಯ ಮಾತನಾಲಿಸಿ 

ದಣಿಯೆ. ನೋಡುತ್ತ ದುಃ ಖದಿ ಮೂಡಿ ಮುಳುಗಾಡಿ 

ಕಂದ ಕೇಳುನ್ಮತ್ತ ಸ್ತಿ ಸ್ತ್ರೀಜಿತ 

ನಿಂದ ಭ್ರಾಂತನು ಹತ ಕೊಟ್ಟು ದ 

ಇಂದು ಧರಿಸಘನೆನಗೆ ನಿನ ನಗೆಯು ಮುಟ್ಟಿ ದಂತೆಂದ 

Bs ದುಃಖದ ನಿಲಾಪ 

ಭ್ರಾಂತನೆಂಡನು ರಾಮ ಹಾ ಕುಲ 

ಚಿ ಹಾ ರಘುನಾಥ ಹಾ ಜಗದರಸ ಹಾ ಯೆನ್ನ | 

ಚಿಂತಿತಪ್ರದ ಹಾ ಮಗನ ಹಾ 
ಫಂಶುಮೋಹೆನ ಹಾ ವಮದೀಂಯಾ | 

ಚಿಂತ್ಯರನುನವಿಹಾಯನುತ್ತಡಗೆಡದು ಹೆಳನಿಸಿದ 

ರಾಮ ಹಾ ಗುಣಧಾಮ ಹಾನಿ 
ಸುಕ ಸೀಮ ಹಾ ಸುಕ್ಷಮ ಹಾ ಮು 

ತೈೇಮ ಹಾ ಯೆನ್ಸಯ್ಯ ಹಾ ಯನ್ನ ರಸ ಹಾ ಯೆನುತ 

ಭೂಮಿಹತಿ ಬ್ಭ್ಯಾಬಿಡುತ ತಳ ಸಿ 

ರಾಮನಾಲಿಂಗಿಸುತ ಮಾತು ನಿ 

ಇಮು ಕಂಠದಿ ಕಣ್ಣು ನೀರಲಿ ತೆಪ್ಪವ ವಾಗಿರ್ದು 

| ೩೫ 

| 

|| ೩೬ 

| ೩ 

| 

|| ೩ 



ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ ೧.೨೬ 

ಯೆತ್ತಿ ಕುಳಿರಿಸಿ ರಾಮ ತಂಜಿಯ 

ನೊತ್ತಿ ಕಂಗಳನೆರಳಿಸುತ ನಿಜ 

ಹಸ್ತದಲಿ ಕಣುನೀರ ತೊಡೆದಾಶ್ವಾಸಿಸುತ ಬಳಕ || 
ಮತ್ತವನ ನೆಯದಿಂದ ತಿಳುಸಿದ 
ನತ್ತ ದುಃಖಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ | 

ಮತ್ತದೊಬ್ಬನೆ ಸುತ ಭರತ ನಿನಗೆನಗನು ಜನೆಂದ | ೩೯ | 

ಎಲ್ಲವೂ ಪರವೆಬ್ಬದುಂಟೇ 

ಯೆಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೆ ೦ದೆಂಬ ಭೇದದ 
ಸೊಲ್ಲು ಘಟಿ: ಸುವುದೆಂತು ಪೂರ್ಣಾಜಿ ತೆ ಚಿಕ್ಕಿನೆಲಿ | 
ಬಲ್ಲವಗೆ ನನೆ ಮನೆಯ ಮಿಗುವುದು 

ಖುಲ್ಲರಿಗೆ ಮನೆಯಡವಿಯಾಗಿಹು : | 
ದೆಲ್ಲಿಯೂ ಚೈ ಸ್ಯುವಿರಲಗಲು ಪುದಡೆಂತೆಂದ ॥ ೪೦ | 

ಹೋದೆನೆಂಬುದು ಬಂಜೆನೆಂಬೀ 

ಭೇದ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಕೃತಿಯರಿತರೆ ಡೆ 
ಭೇದ ಕಾರಣನಿಲ್ಲ ತಿಳಿಯೆ ಸುಷುಸ್ತಿ ಮೂರ್ಛೆಯಲಿ. | 
ಹೋದವನೊ ಬಂದವನೊ ಮಾಯೋ 
ಪಾಧಿಕೃತ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಜೀವರಿ ಸಿ 
ಗಾದಿಯಾಗೀ ಸ್ವಪ್ನ ದಂತಿಹುದೆಂದನಾ ರಾಮ || ೪n | 

ಮಸಗನಾತುಮನೇಕನದ್ವ ಯೆ 

ಹೆಸರು ಮುನ್ನಿ ಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ" | | 
ಮಸಗುವುದು "ತಿ ಹರಿ ನಸಡು ಹೊಳದು ಹೋಳಿಹೆಂತೆ {| 
ಮಸಗಿದೆಡೆ ಜಲಬಿಂಬ ರನಿ ತಾ 

ಮಸಗುವನೆ ಮೇಲರ್ಕ ಮನದಲಿ | 
ಹೆಸರಿಸಿದ ಗಮನಾಗಮನ ಪರಮಾತ್ಮಗಿಲ್ಲೆ ದ | ೪೨ || 



೧೨೮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ಬಾರೆ ಹೋಗನು ಕೊಡನಗಲನು 

ದೂರ ಹತ್ತಿರೆನೆಂಬ ತನುಕ್ನತ 

ವೇರೆವಾತ್ಮಗನತ್ಯನಕ್ರಿಯ ರೂಪವಿರಹಿತನು. 1 | 
ಸಾರ ನಿಜದಲ್ಲಿಂತು ಮಾಯಾ 

ಕಾರಿಯಾದಿನನೈದೆ ವನದಲಿ 

ಸೇರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕಬ್ದ ಕಳೆಯಲು ಮರಳಿ ಬಹನೆಂದ | ೪೩ |} 

ಸತ್ಯ ವುಳಿದರಿ ಕೀರ್ತಿಯುಳಿವುದು 

ಸತ್ಯವುಳಿದರೆ ಲೋಕವುಳಿವುದು 

ಸತ್ರ ; ವಳಿದತಿಯರ್ಥ ಬಲವೈಶ್ಶೆ ರ್ಯ ಸೇರುವುದು ॥ 

ಸತ್ಯ ವಳಿದಡದೆಲ ಕೆಡುವುದು 

ಮತೆ ನಾನಡವಿಯಲಿ ನಿನ್ನ ಯ 

ಸತ್ಯಕಿರಿ ತನಗಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕೋಟ ಸುಖವಹುದು || ೪೪ 

ಕೈಕೆ ಯೌರಾಜ್ಯವನು ಬಿಡಿಸಲ 

ನೂಕಿ ಹಾಸನು ಕೆಡಹಿದಂತಾ 

ಯ್ನೇಕೆ ತಡನಿದೆಯೆದ್ದೆ ನೀಗಳೆ ಶಾಯ ಸೆಂಶನಿಸಿ || 

ಲೋಕದೊಳು ನಟ್ಟೊ! (ಶವವು ಯೆಂ 

ದಾಕರಿಸುವಳು ಸ ಕಂ 

ಡಾಶೆಯನು ಸಂತವಿಸಿ ಸೀತೆಯ ತಿಳುಹಿ ಬಹೆನೆಂದ | ೪೫ [| 

ಬಂದು ನಿಮ್ಮಡಿಗೆಸಗಿ ನಾಸುಖ 

ದಿಂದ ವನಕ್ಸೆದುವೆನೆನುತ ಬಲ 

ಬಂದು ಹೋದನು ತಾಯನಮುಂದಿರಕಾಗವಳು ಮುದದಿ | 

ಇಂದಿಶೇಶನ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ, 

ನಂದನಾಗಲು ರಾಮ ಪಟ್ಟ 

ಕೈಂದು ಹನಣವ ಮಾಡಿ ಧೆಸನೀನುತಿಕಿ ನಿಪ್ರರಿಗೆ | | ೪೬ [| 



ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೨೯ 

ಧ್ಯಾನಿಸುವಳಾಗೊಳಗೆ ನಿಷ್ಣುವ 

ಮೌನದಲಿ ಚೆದ್ದನೆ ನಿರತಿಶಯ 

ಭಾನುಕೋಟ ಪ್ರಭನನೇಕನನಂತರಾತುನುನ | 
ಸ್ವಾನುಭವದಾನಂದ ರೂಪನ 

ನೇನ ನೆನೆಯೆಜೆ ಹೃದಯ ಕಮಲದಿ 

ಶಾನು ತಾನಾಗಿರಲು ಕಂಡನು ರಾಮ ಕೌಸಜೆಯ | ೪೭ | 

ರುದ್ರ ಸಂಖ್ಯದೆ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ 

ದ್ರಿವದ್ರಿಯಲೂನವೇಕ 

ಕ್ಷುವ್ರ ಭಾವದಿ ಹೇಳಿಕೇಳಿದಡಘೆ ನಿನಾಕವಿದು || 
ಹೊದ್ದಿ ಹೊದ್ದದವೋಲು ಸಕಲದ 

ಲಿದ್ದು ಬೆಳಗುವ ಪಾರ ಸೌಖ್ಯಸ 

ಮುದ್ರ ಗುರು ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ್ನಸಿಂಹ ಸಲಹೆಮ್ಮು |೪| 

೭ 

ಅಂತು ಸಂಧಿ ೧೧ಕ್ಕೆ ಪದ ೪೬೭ ಕ್ರೈ 

ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ ಶ್ರಿ 

ತ್ರೀ 



| ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 

ರಾಮನು ವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದು 

( ತಂದೆತಾಯಿ ಯರನ್ನೈ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ ) 

ಸೂಚನೆ | ತಾಯಿತಂದೆಯ ಸಕ್ಯ ವಚನವ 

ತಾಯಿ ತಮ್ಮನ ತಿಳುಹುತಾ ರಘು 

ರಾಮ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ ನೌರು ಸಹ ಪುರನ ಹೊರವಂಟಿ ಕ 

ಪದ || ಫೇಲು ಪಾರ್ವತಿ ರಾಮ ಮುಂದಿರೆ 

ಹೇಳಿದಳು ಹರ್ಷದಲಿ ಕೌಸಲೆ 

ಗೇಳು ರಾಘವ ಬಂದನೆಂದು ಸುಮಿತ್ರೆ ಸಂಭ್ರಮದಿ 1 

ಹೊಳಿದಂತರ್'ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾ 

ಖಾಲೆಯೆಚ ರ್ತಿದಿರು ನಿಂತಾ 

ನೀಲಮೇಘ ವಿಶಾಲನೇತ್ರನ ಕಂಡಳಾ ತರಳೆ | all 

ಂಡು ಹರ್ನದಲೆದ್ದು ತಕ್ಕಿಸಿ k 

ಘೊಂಡು ವಂಕದಲೊಪ್ಪ್ಸೆ 'ಶುಳಿರಿಸಿ 

ಮಂಡೆಯನು ವಾಸನಿಸಿ ನೀಲೋತ್ಸಲ ನಿಂಭಾಂಗನನು [| 

ಪುಂಡರೀಕದಳಾಕ್ಷಿ ಮುಟ್ಟುತ 

ಖಂಡ ಸುಖದಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೆಸಿದೇ 

ನುಂಡು ನಿಲ್ಲೆ ರಾಮ ದಿನ್ಯಾನ್ನನಡೆಯುಣಲೆಂದು' |೨| 



ಹನ್ನೆ ರಡನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಅಮ್ಮ ಉಜಲಿಫ್ಸೈಲ್ಲಿಯವಸ 

ಫಮ ಒನೆಜ್ದನು ದಂಡಕಾನನ 

ಕೆಮ್ಮ ಪಿತ ಸತ್ಯವನು ಸ ಸಲಿಸಿದ ಕೃಕೆಗೊರನಿತ್ತು || 

ನಮ್ಮ ಭರತಗೆ ರಾಜ್ಯನಿತ್ತನು 

ಇಬ ಯುದ ವನನಿತ್ತ ನೆನೆಗಾ 

ಸಮ ಅಣ ಯಷಿನರಹೊಡನೆ' ಹದಿನಾಲ್ಕು ವತ್ತ ರವ 

ಅಲ್ಲಿ ಹೆದಿನಾಲ್ಕಬ್ಬ ನಿದ್ದಾ 

ನಿಲ್ಲಿಗೈ ತಹೆನನ್ನು ಮದಬಗದಿ | 

ರೆಲ್ಲ 'ಪೈವಾಧೀಕೆನಿನ ಕೇಳುತ್ತ ಯದೆಯೊಳಗೆ | 
ಭಲ್ಲೆ ಯವ ಮುರಿದಂತೆ ಬಿದ್ದಳು | 

ತಳ: ಳಿಸಿ ಮೂರ್ಛೆಯಲಿ. ನಡುಗುತ 

ಮೆಬೆದ್ದಿ ದನೆಂದಳಿನುಖಾರ್ನವದ. ಕಡಲೊಳಗೆ 

ಎತ್ತಲಾನೂ ರಾಮ ತನ್ನೆ ನ ' 

ನಿತ್ನ ಬಿಟ್ಟೆ ದಿದಡೆ ಬದಕುವ : 

ವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲೊಂದೇ ಕ್ಷಣಾರ್ಥವನೆಳಗರುವನುಳಿದು. || 
ಮತ್ತೆ ನಕು ನಿಲಬಲ್ಲುದೆಂತೈ 

ಚಿತ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಕ ಪುತ್ರನಲ್ಲದೆ | 

ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಶಬ್ದಮಾತ್ರನೆ ರಾಮ ನೀನೆನಗೆ 

ಭರತಗಖಿಳಾವನಿಯ ಭೋಗದ 

ಧುರವನೆಲ್ಲವ ಕೊಡಲಿ ನಿನಗೇ | 
ಕರಸನಾಜ್ಞಾ ಪಿಸುವನ ನಡನಿಗೆ ಕೈಕೆಗೋ ವ್ಸ ನಗೋ if 

ತರುಣ ನೀನನರಾಧಿಯಲ್ಲೆ ಲಿ | 

ಧರಿಸುವೈ ಪಿತನೆಂದ ಮಾತನು 

ಧರಿಸಲಾಗದೆ ತನ್ನೆ ಮಾತನು ರಾಮ ನೀನೆಂದು 

' ೧೩೧ 

|| ೩॥ 

॥೪॥ 

| ೫ | 



೧೩.೨ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಗುರು 

ನಂಜೆ ಕಾಣಲೆಬೇಕು ರಾಘವ 

ತಂಜಿಯಾಜ್ಞೆ ಗೆ ನಡೆವೆ ತನ್ನಾ ಜ್ಞ ಯನು ಸ |[ 

ಇಂದು ಗತಿ ತ ಸಾಗ? 

ಹೊಂದಬೇಕೀ ತನುವ ಬಿಟ್ಟ ರೆ 

ನಿಂದ ಸಖಸುತನಾಲಯವನೆನುತತ್ತ ರೊಡಲೊಡೆಯೆ 
|} 

ಕೇಳಿ ತದ್ದುಃ ಖನನು ಲಕ್ಷ ಜಿ 

ಗಾಲಿಗಳು 'ಕಿಡಿಗೆದರಿ ಮ 

ಬೀಳುವಂದಿರನ ದ್ರನಂತಿರೆಲೆಂದಸಗ್ರಜಗೆ | 

ಖೂಳನ್ಫ ಸನುನ್ಮ: ಶ್ರ a | 

ಉಾಲನೋಲೈ “ಡನ ಭಸತನ | 

ಸೀಳಿಬಿಡುವನು ಕಟ್ಟಿತಹೆ ತದ್ಬಂಧು ಮಾತುಳರ |೮| 

ನೋಡು ತನ್ನಯ ಕೌರ್ಯವೀಗಳೆ 

ನಾಡಸುರಲೋಕವನು ಸುಡುನೆನು 

ಮಾಡು ರಾಜ್ಯವ ರಾಮ ಸುಖದಲಿ ಪಟ್ಟಿ ನನು ಧರಿಸು ॥ 

ಕೂಡೆ ಧನುವನು ಧರಿಸಿ ವಿಫ್ಲವ 

ಮಾಡುವರ ಸದೆ ಬಡಿನೆ ನೆನೆ ಹೋ 

ಬೇಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹಸಿ ನೀನೆನುತಪ್ಪಿದನು ರಾಮ |} 

ಶೂರ ನೀ ರಘುಕುಲದ ನೃ ಹಂಲು 

ದಾವಸಿಂಹನು ಬಲ್ಲೆ ಸತ್ಯವ” 

ಕಾರಿಯನು ತಾ ನಲ್ದಿನಿದರೊಳು ಸಮಯವಲ್ಲವಳ || 

ಮಾರನನುಜನ ವ್ಯ ರವಾಗಿ ನಿ 

ಚಾರವಂತರು NB 

ದಾರಿಯೇ ನಮಗಿಸಪರಾರ್ಥದಲೆಂದನಾ ರಾ ಮ | ೧೦. |} 



ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೩೨, 

ಎತ ತ್ಮಲಾನೂ ಲೋಕ ಧನ ಗೃ ಹ 

ನುತ ತ್ರಕಾಶಿನಿ ರಾಜ್ಯ ತನು ಸ 
ಸತ್ಯವಾದಣೆ ಸಫಲವೀ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯಾಸನಿದು | 
ಮತ್ತೆ ನೋಡಲು ಭೋಗ ಮೇಘದ 
ವೃತ್ತಿ ಯೊಳಗಣ ಮಿಂಚು ಹೊಳೆವಳಿ 
ವೃತ್ತಿರವೆಯ_ ದರಂತೆ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಬಗೆಗೆಂದ li ೧೧ |] 

ಕಾಲವದನ ಗ್ರಸ್ಕ ಮೂಢರು 
ಮೇಲೆ ಭೋಗನ ನುಣಲು ಬಯಸುವ 
ಚಾಳಿ ಸರ್ಪನು ಪಿಡಿದ ಭೇಕನು ನೊಣನರಸುನಂತೆ | 
ಹೇಳಲಾಯುಷ ತನ್ನ ಲೋಹೆದ 
ಮೇಲೆರೆದ ಜಲಬಿಂದುವಿನ ನರಿ | 
ಹಾಳು ನಿಷಯಕ್ಕೆರಗಿ ಸರರನು ಜರೆನರೆಂತೆಂದ asl 

ಮಾಡುವನು ಹಗಲಿರುಳು ದುಃಖವ 
ತೋಡುತೀ ಭೋಗಾರ್ಥ ಕರ್ಮವ | 
ಕೂಡಲರಿಯದು ಭೋಗವದು ದೊರಕಿದರು ಕೆಡುವುದಲ | 
ಮೂಢ ದೇಹದ ಭೋಗನನು ತಾ 
ನೋಡುವನು ಸ ಸಾಕ್ಷಿಯಲಿ ಪುರುಷನು 
ಕೂಡನುಣ್ಣ ನು ತಮ್ಮಬಯಲಿಗೆ ಬಳಲಬೇೇಕೆಂದ las |] 

ತಂದೆಶಾಯೊಡ ಹುಟ್ಟು ಬಾಂಧನ 
ವೃಂದಮೊದಲಾಡೆಲ್ಲ ನದಿಯಲಿ 
ಬಂದಹೊನಲಿಂ ಧನದಪರಿ ಕರ್ಮಾನುಸಾಕದಲ್ಲಿ ॥ 
ಒಂದುಗೂಡುವುದಗಲುವುದು ಸಿರಿ 
ಬಂದಡದು ನೆಳಲಂತೆ ನಾರಿಯ | 
ರೆಂದಡದು ತಾ ಕನಸು ಯವ್ವನ ಊರ್ಮಿ ಜಲನಿಧಿಯ || ೧೪ | 



(ಜಿ CL 

tL CL wk ವ್ಸ RL CL QL, ಇ 

aL 6. 

ಬಿ ಲೆ &- CL 

ರಲವಾ ಗಂಧರ್ವ 

ನವಿಹುಷೆ ಯಾಯುವಾಹರಿ 

ಹೋಹುದು ಭಾನು ಮೂಡಣ 

ನಿಯ ಹಡುವಲು ಮತ್ತೆ ಮೂಡಲು ಉದಿಸುತಿಪ್ಪ ೧ತೆ ies 
{4 at Cc 

ಸ 

ಪ್ರಿ €L pe ೬ ಈ 

th ೪% 

ಜರಮರಣ ಕುತ್ತ ಸೆಯು ಶೋಕವು 

ಬಂದು ನೋಹವು ಲೋಭನುತ್ಸರ 

ಪರರ ಬಾಧಾ ಚಿಂತೆ ನಾನಾವ್ಯಾಧಿ ವ್ನಸನದಲ್ಲಿ 1 

ಇರುಳು ರಾವ ಹ 

ಹೊರಳುತಿದಿರೊಳು ಕಾಲ ನೇಗವ 

ನರಿಯರಜಾ ಯು ಭೋಗಾಪೇಕ್ಷ ಮಾತ್ರದಲಿ [Ke 

ರಾಟಿಯೆತ್ತಿದ ಕೊಡನುದೆಕ ಹೂ 

ನೋಟಿಕದು ಕೆಳಗಿಳಿವ ಪರಿಯೇ 

ರಾಟಿದಾಯುಸ ತುಂಬಿ ಮತ್ತದು ತೀರಿ ಹೋಹುದಲ | 

ದೂಟಿಕದ ಜರೆಯೆಂಬ ನಾರೀ 

ಪೂಟಿ ನೆರ್ಬುಲಿಯಾಗಿ ಹಳುವವ 

ಲಾಟಿವನು ನೋಡುತ್ತ ನಿಂತಿಹ ಮ ತ್ಯುವನವರತ | 

ಆ eas ನೃಪ ಸಂ 

ಬೋಗಿ. ಜಗತ್ತ ಸಿದ್ಧನು 

ನ ಸಂಡೆ ಮರಣಬರೆ ಬಳಿಕ || 

ದ ಮವೊ ಜೀ 

ನ್ಯ ನೈ ಪ್ರಾಣಿಗಳುಂಡುದನು ಶಾನರಿವರಾರೆಂದ | ( 



ಹ ಸಂಧಿ ೧೩೫ 

ತಸಿರಿ SF . ಟೆ 
ಇ ನತಕೋಮವು ಮಾಂಸ ಹೇಸಿಕೆಯೊಡಲ ದುಃಖನಿದು 
'ಬಾತೆಯೇ ಕಾಲಾಗ್ದಿ ದೆಗ್ಗ ನಿ 
ದಾತೃೃ ಪಾಶ ಪೀತ ಜೀವರ 
ಸೇತಕ್ಕೆ ನೀ ಕೂಲುನೆ ಸತ್ತರನೆಂದನಾ ರಾಮ | or | 

ವ್ರ 

ತನುನಿದುನೆ ತಾನೆಂದು ಲೋಕದ 
ಜನವು ದುಃಖದಿ ಬೇವುತಿಪ್ಪುದ ದು 
ಮನದಿಡೇಹವು ನಾನೆದೆಂಬ. ಮು ವಿದ್ಯೆಯೆಕ ಸತ್ಯ 1 
ಆನುಜಕೇಲಾ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದನೆ 
ತನಗೆ ತನು ನಿಲ್ಲೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ 
ನವರತ ಚೆನ್ಮಾಶ್ರನೇ ತಾನೆಂದು ಭಾವಿಪುದು _॥೨೦/| 

ವಿದ್ಯೆ ಯಿಂದೆಲವಿದ್ಯೆ ಯೆನುದಿನೆ 
ಇದಿ ಪಂತರು ಕೆಡಸಚೇಕ್ಸ 

ಶುದ್ಧ ಸತಾ ಚಾರ್ಯ Bi ಕುದ್ದು ನು | 
ಹೊನ್ಸಲಾಗದ ನಿದೆ ಯನು ಬಿಡೆ | 
ಬಿದ್ದು. ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲಿ ನೆಡೆಯಲು | 
ವಿದ್ಯೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ತಾನೆಯಭಭ್ಯಾಸದಲಿ ಜನಿಸುವುದು ‘|| 

ಕಾಮ ಮೋಷಾದಿಗೆಳು ವಿದ್ಯಾ 

ಕಾನಿಗವು ಶತ್ರುಗಳು ವಿ | 
ರಾಮ ಕೇಳದರೂಳಗು ಮುಕುತಿಗೆ ನಿಘ್ನಕಾರಿ ಕಣಾ ॥ 
'ತಾಮಸದ ಕ್ರೋಧಾಖ್ಯವವನಿಂ 
ಸಜ! ಜನಿಸಿ ಕೆಡಿಸುವ 

ನೀ ಮುದದಿ ಕೊ'ಪವನು ಜರೆದತಿ ಲೇಸು ಬಳಿಕೆಂದ | ೨೨ | 



ಸರಗ 

೧೩೬ ಅಧ್ಯಾತ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

fo ಐ ಜೆ 1 3 ಪ ನ ಫಾ ತವಾದ 

ಸಾಹಿ ನಿತ್ನತಾಯ್ ತಮ್ಮ ಬಂಧು ಕೃ 

ಕ್ರೋಪಕಾರಾಪ್ಮರನರಿಯೆನಾ ಕೋಪದಿಂ ಬಳಿಕ || 

aS ಧರ್ಮಕೆಡುವುದು 

ಇ ಪಥದ ಸ ಹ ನ 
= 

ಬೇಶನರಕ ಸಮೂಹವನದರಲಿ 

ಮೋಹಗಳೆ ಯಮಮೂತರಾಶೆಯೆ 

ತ ಮೆಹಾ ) ವೈತರಣಿ ಯಮನಾಗಿಹ ಕಣಾ ಕೋಪ || 

ಬೀಹ ಕರ್ಮವೆ ಚಿತ ಗುಪ್ಪನು 

ಶೋಹಿಯಗ್ಗಿ ಯೆ ತಾ EE 

ದೇನಾ ನೆಜಂಬ ಪಾತಕಿಯುಂಬ ಕೇೇಳೆಂದ | ೨೪ | 

ಶಮೆಯೆ ನಂದನ ಕಾಮನಿಷಯ 

ಭ್ರಮೆ ಕೆಡುವುದುರ್ವಶಿಯ ಭೋಗನು 

ರಮೆಯನಾಳ್ಲನೆ ಭಕ್ತಿ ಸುರಪನ ಪಟ್ಟ ಸೆಂಶೋಷ | 
ಅಮೃತಪಾನ ಜ್ಞಾನ ರತುನವು 

ನಿಮಲವಾತ್ಮಧ್ಯಾನ ಸುರತರು | 

ನ ಮಮ ಯೆಂಬುದು ಸ್ವರ್ಗವಿಲ್ಲಿಯೆ ತಮ್ಮ ನೋಡೆಂದ [೨೫ | 

ಇಂದು ಮೊದಲೀ ಶಾಂತನಾಗಿರು 

ಕಂದಶತ್ರುಗಳಿಲ್ಲವೀ ಜೀ 

ಹೇಂದ್ರಿಯಪ್ರಾಣಾನಿ ಮನಬುದ್ದಿಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯ 

ದ್ವಂದ್ಧೆ ವಳಿದರಿಯಾತ್ಮ ಶುದ್ಧಾ 

ವಂದೆ ಸಂವಿಜೆ ಕ್ಯ್ಯೋತಿ ವಿಕೃತಿಯ 

ನೊದರೊಪ ವದಿಲ್ಲ ತೀವಬ ಸತ್ಯಮಾಶ್ರವನು | ೨೬. 1 



ಹೆನ್ಟೈ ರಡನೆಯ ಸಂಧಿ 

| ತನ್ನ ನಿಜವೇ ಕೇವಲಾತ್ಮನು 
ಭಿನ್ನಮನ ಸ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂ 
ದನ್ಯನೆಂದರಿವನ್ನ ದುಃಖದಿ ಮುಳುಗಿ ಬಳಲುವನು | 

ನನ್ನ ನುಡಿಯಲಿ ಮನನಗೋಚರ 

ವನ್ಯನೆಂದರಿ ಸಕಲ ಕಾಲದಿ 

ನಿನ್ನೊಳೇನೂ ನೆನೆಯದದ್ವಯ ಪೂರ್ಣವಾಗೆಂದ 

ಮೆನದಲಸವರತೇನ ಸೆನೆನನು 
ಮನುಜಗಾ ವಾಸನೆಯ ಬಲಿವುದು 

ಮನದ ನೆನಹವ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಗುಣವಲ್ಲಿ ಬೆರಸಿದಡೆ || 
ಮನವು ಗುಣನನು ಬಿಟ್ಟು ಮೆಲ್ಲನೆ 

ನೆನಹಿಗೇನೂ ತೋರದಿದ್ದಾ 

ಮನವು ತನ್ನಿಂ ತಾನೆಯಳಿದೇಕಾತ್ಮಮಯನಹುದು 

ಪ್ರಾರಬುಧ ಸುಖದುಃಖವಾರಿಗು 

ತೀರದುಣ್ಣದೆ ಹೊನಲ ಕೊರಡಿನ 
ಸಾರಿಯಾಗಿರು. ತುಂಡದೇನೂ ಲೇಷನನಗಿಲ್ಲ | 
ಮಾರನರ್ಗವ ಮುರಿದು ಕರ್ತುವಿ 

ಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಮನದಿ ತನು ಸೆಂ 
ಚಾರ ಮಾತ್ರದಿ ಕರ್ತುವವರಿಗೆ ಬಂಧನಿಲ್ಲೆಂದ 

ನಾ ನಿನಗೆ ಪೇಳ್ದಿದ ನಿರಂತರ 
ಸ್ಥಾನುಭವದಲಿ ಭಾವಿಸಿದ ರಿಂ 

ಹಾನಿದುಃಖಾಕೀರ್ಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲೇಪ ಬಳಿಕಿಲ್ಲ || 

ನೀವಿಷನು ನಂಚೆಂದು ತಮ್ಮಗೆ 

ಮಾನಸನ್ಯಥೆಯೇತಕವ್ವಾ 

ಮಾನಸದಿ ಮರಜಿಲ್ಲದೆನ್ನ ನೆ ನೆನೆಪುತಿರು ಯೆಂದ 

೧೩೭ 

\ se | 

| ೨೮ | 

|| .೨೯ || 

1೩೦ ॥ 



ನನ್ನ ಬರನನೆ ಪಾರುತಿದ್ದಕೆ 

ನಿನ್ನ ದುಃ ಖವು ಕಾಡಲರಿಯದು 

ಸನ್ನಿಹಿತವೇಕತ್ರ ಸೇರದು ಕರ್ಮಬದ್ಧರಿಗೆ | 

ಮ ಮುನ್ನಿನಪ್ರಾರಬ್ಬ ಸಮ 3 

ದಾರ್ನನಾಗತ ನ ಡಿಸ ತೆನ 

ಗಿನ್ನು ಹೆದಿನಾಲ್ಕಬ್ದ ಫಣದಂತಹುದು ಹೇಛೆಂದ 

ನನಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ವನದಲಿ 

ವ.ನೆಯೆ ಸರಿ ಸುಖವಾಸನೇ ಯಹು : | 

ಜಿನುತ ದ೦ಡದಪೋಲು ಬಿದ್ಬಂಥ್ರಿಯಲಿ ನಮಿಸಿರಲು 

ಜನನಿ ತೊಡೆಯಲ್ಲೆ ತ್ರಿ ಕುಳಿರಿಸಿ 

ುನನೆನೆದು ಹರಸಿದಳು ಹರುಷದ 

ಲನುಪಮನಕೆ ಸುಖದಿಂದ ಬೇಗದಿ ಬಾಯೆನುತ್ತೊಲಿದು 

ಕ್ಲೇಮವಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ನಮರ 

ಸ್ಕೊ ̀ಮಗಂಧರ್ವರು ನಿಗೀಶರು 

ತಾಮರಸಭವ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಾ ದಿಗಳು ರ್ತಿ | 

ರಾಮನೀ ನಡೆನಲ್ಲಿ ನಿಂತ 

ಲ್ಲಾ ಮಹಾ ನಿದ್ರೆಯಲೆನುತ್ತಾ 

ಭಾಡೆಯಡಿಗಡಿಗನ್ಸು ದಳು ಬಿಡಲಾರದನುಹವು ನ 

| ರಾನುಗೆಂದನ ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಸು 

ಫ್ರೇಮ ಗದ್ದದ ನಯನ ಜಲದಲಿ 

ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನಂತಸ್ಥ ಸಂಶಯವಿದೆ ನೀನೆಕುತ | 

ಭೂಮಿಸುತೆಯದ ಕೇಳಿ ನುಡಿದಳು | 
ಸಾಮೆದಲಿ ನಾಮುಂಜೆ ಪಯಣವು 
ಸೋಮಸ ನ್ನಿಭ ನೀವು ಬಳಿಕೆ ದುವುದು ವರಕೆಕುತ 

ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೊಃ 'ಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

|೩೧॥ 

| ೩೨ | 

| >a | 

| ೨೪ | 



ಹೆನ್ನೆ ರಡಕೆ ಯ ಸಂಧಿ 

ಬಪ್ಪೆನನ್ನೊ ಡಗೊಂಡು ಹೋಗದೆ 
ಕಫ್ಪಿಡಿಲೆಯಾಗಿಹೆನೆ ಯುಚಿತನೆ 
ನಿಪ್ಸುದೀ ನಿಮೆಗೆನಲತಿ ಜ್ರಯವಾದ ಸತಿಯೊಡಕೆ | 
ಬಸ್ಗೆ ನೀನೆಂತಲ್ಲಿ ಮೈ ಗಕುಲ 

ಸರ್ಪಸಿಂ ೦ಹವ್ಯಾಘ) ರಾಕ್ಷಸ | | 

ಶಿಸ್ಪರ ರವದಿರು ಮನುಜರತೆ ತಿಂಗೆಂದನಾ ರಾಮ 

ಶುದ್ದ ಪುಳಿ ಕಟುಗೆಂಡೆ ಕಾಯಸು 
ಮದ್ರೆ ಕೇಳುಣಲಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನ | 

ವಿದ್ದವೆಲ್ಲಿಯ ಪೂನ ಮುಖ್ಯ ನಜೊಂದು. ವೇಳೆಯವು | 
ಶುದ್ದಿ ಗೇಳುವಡಿಲ್ಲ ಫಲ ತ 
ಸಿದ್ದನಿಲ್ಲವೊ ವೇಕೆ ವೇಳೆಗೆ 

ಹೊದ್ದಿ ಹೊಹೆಡೆ ಮಾರ್ಗ ಕಂಟಕ ಶಂಕು ಶೆರ್ಕರವು 

ಬರಿಯ ಗುಣೆಯೊಳಗಿನ್ದ ರುಲ್ಲೀ 
ಕರ ಶರಭ ಕೊ:ಲಾಂಗಳತಿ ಘುರು 
ಘುರಿಪನೀನರಿ ಬಾಧೆ ದಂಡಕಕ್ಳೈಡೆ ಕಾಲುನಡೆ || 
ಭರದಿ ಸೀತವು ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಮಿ 
ಖುರಿವ ದಾಡೆಯ ದೈತ್ಯ ರನು ಕಂ. 
ಡರ ಮಹಾಭಯದಿಂದ ನಡ.ಗ್ಬುನೆ ಸೀತಿ ನೀನೆಂದೆ 

ನಣಲೋಜನೆ ನಿಲುವುದು. ಗುಣ 
ಮಾಣದೈತಹೆ ಬೇಗವೆನ್ನ ನು 
ಕಾಣಬಸುದೆನೆ ಕೇಳಿ ಜಾನೆಕಿ ಕಾನು ವೆಚನೆನಸು ॥ 
ಕೀಣಮುಖಿ ಕೋಪದಲಿ ಗದ್ಗ ದ 
ಬಾಜು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಹಕೆ 
ಪಾಣಿವಿಡಿದಂದಿತ್ತ ಗುತ ವರ ಪತಿವ್ರತೆಯ 

೧೩೯ 

Il ೩೫ | 

1 ೩೬ || 

|| ೩೭ | 

a೮ | 



೧೪೦ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ನೀನಗಲಿ ತಾನಿಹೆನೆ ಧರ್ಮ 

ಜಾ ನ ದಯನಿಧಿ ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತಿಕಿ 

ನಾನಿರಲು ನೋಡುವ “ಮರ್ಥರಡಂಟಿ ಭೋಜನಕೆ 1 

Fis ವೇ ಕಂದ ಮೂಲವ 

ನೀ ಭಂಜಿಸಿದ ಶೇಷವ 

ನಾ elise ನಮೃತ ಸೆಮಾನನದು ತನಗೆ | ೩೯ | 

ಮಿಲನಾ ನಿಮ್ಮ ಕ ಹಿ 

ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಗಳಲ್ಲ ಅಳೆ 

ಮಲ್ಲಿಗೆಯ Md ನನ್ನ ಕದಲಿ ನ ಮ್ಮವನು | 

ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರಕ 

ನಿಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಿ ನಾನೆ ಮಾಡುವೆ 

ನೆಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೊಂದ ಚಿತ್ತೆ ಏಸಂದಳ 'ಬುಜಾಕ್ಷೆ : | ೪o [| 

ಬಾಲೆಯಾಗಿಕೆ ನನ್ನ ಕಂಡು ನಿ 
ಶಾಲ ಜೋತಿಃಶಾಸ್ತ್ರವಂತನು 

ಹೇಳಿಹನು ಹತಿಯೊಡನಿವಳು ವನವಾಸಿಯಸಳೆಂದಾ' ॥ 

ಹೇಳಿದಾ ದ್ವಿಜ ಸತ್ಯ ನಂತನು 

ಮೇಳನಿಸಿತದು ಮತು ಕಂಚೆತ್ 

ಜೇಳಿ ನನ್ನೆ ನುಮೊಡನೆ ಕರದೊಯ್ಯೆ ೦ದಳಾ ಸೀತೆ | ೪೧ ॥ 

ಹಂಡೆ ರಾಮಾಯಣವನೇಕವನ 

ನೆಂದಿಹರು 'ಕವಿನರಪ ವದರೊಳ | 

ಗಿಂದು ಮುಖಿ ಸೀಶೆಯನುಳಿದು ರಾಘವನಡವಿಗಾಗ || 

ಸಂದ ಕಥೆಯೊಂದರೊಳೆಗಾದರು 

ಬಂದದುಂಟೇ ಯದುಗುಣದಿ ತಾ 

ಒಂದುಗೊಂಡೇ ಬಹೆನು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಕೃ ತ್ಯದಲಿ ಹ | ೪5 || 



ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೪೧ 

ಬಿಟ್ಟ ನನ್ನನು ನೀವು ನಡೆದರೆ 
ನೆಟಿ ನೀಗಳೆ ಸಾವೆ ನಿಮ್ಮಯ 

ಬ ಟ್ರಿ 
ದೃಷ್ಟಿಯಿದಿರಲ್ಲೆ ನಲು ಮನವರಿದಾಗ ರಾಘನನು || 

ಕಷ್ಟವೇತಕವಶ್ಯ ಬಾರೈ 

ತೊಟ್ಟು ಹಾರಭರಣವನು ನ 

ಮ್ಮಿಷ್ಟ ಗುರುವಿನ ಸತಿಯರುಂಥತಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಬೇಗ | ೪೩ | 

ಧಭನ ವಿಪ್ರರಿಗಿತ್ತು ಬಹೆ ನಾ 

ಮನೆಯಲಿದ್ದನಿತೆಲ್ಲ ವಸ್ತ್ಮುವ 

ನೆನಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಸಿನು ನಿಪ್ರರನು ಭಕುತಿಯಲಿ | 
ಇನಿತು ಧನಗೋವೃಂದ ವಸ್ತ್ರ ಸು 
ಕನಕ ಭೂಷಣವೆಲ್ಲ ಹರ್ಷದಿ 

ಘನ ಸುಶೀಲ ಶ್ರುತ ಕುಟುಂಬರಿಗಿತ್ತನಾ ರಾಮ | ೪೪ | 

ಮುಖ್ಯವಾದಾಭರಣವನು ತೆಗ 

ದಿಕ್ಕಿದಳು ಜಾನಕಿಯರುಂದತಿ | 

ಗೊಕ್ಕ ಧನವನು ತಾಯೆ ಸೇವಕರಿಂಗೆ ಬಡನರಿಗೆ || 

ಲಕ್ಷಣನನರಿತರಿತು ವಿಪ್ರರಿ 

ಗಕ್ಸಿನದಹೀನರಿಗೆ ಪುರಪರಿ 
ರಕ್ಷಕರಿಗನುಚರರಿಗುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ನಿರತರಿಗೆ esl 

ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸುಮಿತ್ರೆ ರಾಮನ 

ಬಿಟ್ಟಿರದಿರೆನುತರ್ಥಿಯಲಿ ಜಗ 

ಜಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಣದೇವನನು ರಾಘವನ ಕೈಯ್ಯೊಳಗೆ | 

ನೆಟ್ಟಿನಿಷು ಚಾನವನು ಧರಿಸಿ 

ದ್ವಿ ಸ್ಟನಾದನು ಮುಂದೆ ರಾಮಗೆ 

ಬಿಟ್ಟಿ ರಾಗಳೆ ಮನೆಯ ಸೀತಾ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು | ೪೬॥ 



೧೪೨ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ಸೀತೆ ಸಹ ಶ್ರೀರಾಮ ನ್ನೆಪಜನ 

ಆತ ಮಾರ್ಗದಿ ಕಾಲುನಡೆಯಲಿ 

ಪ್ರೀತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಡನೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಹೋಹುದನು ಕಂಡು | 

ಐಾತಕಿಗಳಾಡೆನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ 

ಲೀ ತೆರದಲೆಂದೆನುತಲಾ ಜನ 

ಜಾತ ಮಖುಗುತ್ತಿದುವಾ ಪುರಷ3ೌರವಾಸಿಗಳು | ೪೭ || 

ಇಂದ್ರನೀಲಶ್ಕಾ ಮ ಕೋಮಲ 

ದಿಂದು ಕೋಟಪ್ರಭೆಯ ತನುರಿಚೆ 

ಯಿಂದ ದಿಸೆಯನು ಬೆಳಗೆ ಶತಕಂದರ್ಪ ಸೌಂದರನು | 

ದೃಂದೃ ಪಾದನ್ಯಾಸ ಪಾವನ 

ದಿಂದ ಧರೆಗಾನಂದ ನೀವುತ 

ತಂಡೆಯರಮನೆಗೈದಿದನು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸುಕ್ಷೇಮ | ೪೮ | 

ರವಿಕುಲೇಶ್ವರ ರಾಮ ಜರಿತದಿ 

ರನಿಗಣನೆಯಲಿ ಸಂಧಿ ಪದಗಳು | 

ರವಿಗಳೇ ನೇದಸ್ವರೂಪರೆನಿಪ್ಪ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ | 
ರನಿಶಶಾಂಕನಲತನುದ್ಯುತಿ 

ಐವಹತೇಜೋರೂಸ ಸಚ್ಚಿ 3. 

ದೃವನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ಲಕ್ಷಿ ನೃಸಿಂಹ ಸಂಬೊನ್ಮು [೪೯ 

ಅಂಶು ಸಂಧಿ ೧೨ಕ್ಕೆ ಪದ ೫೧೬ ಕ್ಟ 

ಮಂಗಳೆ ಮಹಾ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ತ್ರಿ 



|| ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ || 

ಹದಿಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ 

ರಾಮನು ಶೈಂಗೆನೇರಿಯನಲ್ಲಿ ಸೆಲಸಿದ್ದೆು 

ಸೂಚನೆ | ತಂಜೆಯನು ಬೀಳ್ಳೂಂಡು ಪುರಜನೆ 
ವೃಂದಸಹೆ ಬರೆ ಮರಸಿ ಹೊರವಂ 

ಟೆಂದಿರಾಸತಿ ರಾಮನಿದ್ದನು ಶೃಂಗವೇರಿಯಲಿ {| 

ಫದ | ನಿಜಜನೆನಿಗಭಿನಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಗೆ 

ಸುಜನ ನೀತಿಯ ತಿಳುಹಿ ಧರೆಯಲ್ಲಿ 

ಅಜನ ಕಲ ))ನಮೊರಲಳವಲ್ಲೆ ಬುವನು ಪೇಳಿ | 

ಭಜಿಸುತಿರು ನಾ ಬಹೆ ನೆನುತ್ತನೆ' 

ಸುಜನರಿಗೆ ಧನನಿತ್ತವನಿಯಾ | 

ತ್ಮಜೆಯನು ಜ ಸಹ ಗೃಹವನುಳಿದಾ ರಾಮ ಸಲಹೆಮ್ಮ ||೧ | 

ಪ್ರೀತೆ ನಗಸುತೆ ಕೇಳು ರಾಮನು 

ಸೀತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹಿತ ಬೀದಿಯ 

ಲಾತಗಳು ಧರೆಗಿಡುತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಯ ನಡೆವುದು ಕಂಡು | 

ಜಾತರದಿ ಜನ ಮರುಗಿ ಕತೆಗೆ 

ಭೂತಳಾದಿಹ ವರವ ಕೊಟ್ಟಾ 

ಮಾತ ತಮ ತನೊ ತೆಗೆ ಎಸನುಹರ್ತುಡಸಿ ಜತೆ | ೨॥ 

ಸತ್ಯ ಸಂಧನು ಗಡ ನೈನನು ಗಡ 

ಮತ್ತಕಾಶಿನಿಗಾಗಿ ಕಾಮನ ; 

ಕುತ್ತ ಕೇ ರಾಜ್ಯವನು 'ಕೊಂಡೀ ಮಗನೆ ಹೊನವಡಿಸಿ || 



೧೪೪ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ಸತ್ಯರೂಪಪರಾತ್ಮ ರಾಮನು 

ಮರ್ತ್ಯನೇ ಮರುದಾವ ಚಲುವಿನ 

ಪುತ್ಕಳಿಯೊ ಹಾ ರಾಮ ಹಾ ಯೆನುತಿದ್ದುದಖಿಳಜನ ap 

ಸತ್ಯಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ರಾಮನೆ 

ನೆತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಳು ಪಾಸಿ ಕೆಳೆ ದು | 

ರುಕ್ತಿಯಲಿ ಮೂಢಾತ್ಮ ನಾವಿನ್ಸಿ ಫ್ಲಿರುವುದೇಕ |] 

ಯೆತ್ಮ ರಾಘವ ವಾಸಕಯ್ದುವ 

ತತ್ರಕೀಗಳೆ ಕೂಡೆ ಹೋಗುವ NR | 

ಹತ್ತಿ ಕೆಯ್ಸಿ ತೆ ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ಸಹವಾಗಿ Hv | 

ನೋಡಿರೆ. ಜಾನಕಿಯ ಚರಣದಿ 

ರೂಢಿಯಲಿ ಬಳುಕುತ್ತ ಹೋಹಳ | 
ನಾಡ ಪುರುಷರದೆಂದು ಕಾಂಬಕೆ ಜೆಲುನೆಯಾದಿವಳು | 

ಕಾಡ ನೆಲದಲಿ ಕಾಲನಿಡುತನೆ | 
ನಾಡಜನ ಮಧ್ಯದಲಿ ಮುಸುಕಿನ | 

ಗೂಢಪನ್ನ ಗವಿಲ್ಲದೆಂದಳಲಿದುದು ಜನ ನಿವಹ |೫| 

ಆನೆ ಕುದುಕಿಗಳೇನು ವಿಲ್ಲಾ 

ತಾನೆ ಪಾದರಿನಡೆನ ರಾಮನು 

ಹಾನಿಯಲ್ಲಾ ನೋಳ್ಪುದೆನಗಿದು ಸಕಲ ಸಮ್ಮತದಿ | 

ತಾನು ರಕ್ಷಿಸು ತೆದ್ದನೆಲರ | 

ದಾನನಿಯಲಾ ಕೆಕೆ ಲೋಕದ 

ಹಾನಿಕಾರಣೆಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದಳೆಂದುದ ಖಿಳ ಜನ |) 

ಸೀತೆ ಬರುಗಾಲಿನಲಿ ನಡೆನಾ 

ಗೇತರದಿ ಮರುಗುವನೊ ರಾಮನು 

ಬಾತೆಗೆಲ್ಲಾ ಪುರುಷಯತ್ನದಿ ವಿಧಿ ಬಲಾಢ್ಯನಲ | 



ಹದಿಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೪೫ 

ಯೊ ತೆರದಿ ಮರುಗುವ ಜನೌಘ 
ಪ್ರಾತ ಮಧ್ಯದಿ ವಾಮದೇವಾ | 

ಖ್ಯಾತಮುನಿ ಸಜ್ಜನರ ನೆರನಿಯಲೆಂದನವರೊಡನೆ |೭॥ 

ಆರು ಮರುಗದಿರಿ ರಾಘವ 

ನಾರು ಜಾನಕೆಯೆಂಬವಳು ಧಿಟಿ 

ಕಾರಣವದರಿಯದಡೆ ತಾನೆದನೆಂಬೆ ರಾಘನನು | 
ಈ ರಮಣ ನಾರಾಯಣನು ಮುರ 

ವೈರಿ ವಿಷ್ಣು ಮುಕುಂದ ಸೀತಾ 

ನಾರಿ ಸಾಕ್ಷಾಲಕುಮಿ ಯೋಗಾಧರೆ ನರಮಾಯೆ | | 

ರಾಮನೊಡನ್ನೆದುನ ಸುಮಿತ್ರನು 

ಭೂಮಿಯಾಂತಾನಂತ ನೆಂಬವ 

ರಾಮು ಮಾಯಾಗುಣದಿ ತತ್ತ ದ್ಧಾಸದಲಿ ತೋರ್ಷ || 

ರಾಮ ರಾಜಸ ರೀಕೆಯಿಂದನೆ. ¥ 

ತಾಮ-ಸಭವನಾಗಿ ಸೃಜಿಸುವ 

ಕೇಮವನು ಮೂಜಗಕೆ ಹರಿಯೆಂದೆನಿಸಿ ಪಾಲಿಸುವ | | 

ಉದ್ದುನಸು ಮೂಜಗವನೀತನು 
ರುದ ನೈಪಾಗಿ ನೋ ಏಲಾಸದಿ 

ಭದ್ರ ಮತ್ಸಾ 5ಕೃತಿಯಲೀತನು ಮನು ವಿವಸ್ವತನು || 

ಅವತಿ ದತ ನಿಲಯದಿ 

ಹೊದಿಸಿದ ನಾನೆಯಲವಗೆ ನೀ i 
ಕ್ಷುದ್ರ ಮಾರ್ಗವನರುಹಿದಾತನದೀತನೀ ರಾಮ | no fl 

ಶರಧಿ ಮಥನದಲದ್ರಿಯಿಳಿಯಲು 

ಧರಿಸಿದನು ಸುತಳನಲಿ ಮಂದರ 

ಗಿರಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲಾಂತು ಕೂರ್ಮಾಕೃತಿಯಲೀ ರಾಮ |] 



೧೪೬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ಸಾತ ರಸೆಗೆ ಹೋಗಲು 

eh hoe ಇ! ದೈತ್ಯನ 

ದಾಡೆಯಲೆತ್ತಿಯವನನಿಯ ಶಂದನೀ ರಾಮ | ೧೧ || 
Fg 3 LL 

ಮೂರು ಜಗಕಂಟಕ ಶಿಪ್ರವನಿವ 

ನಾತಿಸೋತುಗುರಿನಲಿ ಸೀಳಿದ 

ಧೀರಸೃಣೆಲ್ಲಾದಂಗೊಲಿದು ನಸಸಿಂಪ ರೂಪದಲಿ | 

ನಾರಿಯದಿತಿಯ ಪುತ್ರ ರಾಜನ 

ಹಾರಿ ಬಲಿಯನು ಬೇಡಿಕೊಂಡದ | 

ಸೇರಿಸಿದೆ ರಾಮ ವಾನ.ನನಾಗಿ ದಿವಿಜರಿಗೆ | ೧೨ | 

ದುಸ ಸ ಶ್ರತ್ರ್ರಿಯ ವಂಶವನು ಬರು 

ಗುಟ್ಟಿ ಜೆಜು ! ಭಾರವ 

ಸೊಟ್ಟ ವಿಸಿದಸು ಪರಶುರಾಮಾಖೈಯಲದೀ ರಾಮ 1 

ಹುಚ್ಚಿ ದನು ಅಗ ಜಗತ್ಸತಿ 

ಶೆಟ್ಟಿನೀ ರಘುಕುಲದಿ ರಾಮನು 

ಮುಟ್ಟಿ ಮುರಿಯಲಸಂಖ್ಯ ರಾವಣ ಮುಖ್ಯ ದಾನವರ |೧೩॥ 

ರಾವಣನು ಮಾನವರಲಲ್ಲದೆ 

ಸಾನನಲ್ಲದು ಗುಣದಿ ಜನಿಸಿದ 

ಜೀನ ನಾರಾಯಣನು ದಶರಥ ಹಿಂದೆ ಬೇಡಿದನು | 

ಜೀವಿ ಸಹೆ ಮಗನಾಗಬೇಕೆನೆ 

ತಾವರೆಯ ಕಣ್ಣ ಜನು ಸಲಿಸಿ 

ದ್ಹಾವರಕ್ಕೆ ದಿಲ್ಲಿ. ರಾಮಾಖ್ಯೈಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ದನು | ೧೪ | 

ಆದಿನಿಷ್ಣು ಮೆ ರಾಮ ಜಗ ಸಂ 

ಪಾದನಿಸ್ಸಿ ತ ತೆ ಕಾರಣ 

ನಾದಿ ನಾಯಿಯ. ಸೀತೆ ಘೂಯನನ್ನಂದನುಣ ಸಹಿತ | 



ಹದಿನೂರನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೪೭ 

ಸೇದೆನನು ರಾವಣನ ಜೀವವ 

ಹೋದ ದಿನ ನಾರದನು ತಡೆದುದು | 

ಮೇದಿನೀ ಹೊರೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ ಬಂಡು ರಾಘನಗೆ |೧| 

ನಾಳೆ ನೆಜೆವೆನೆ ವರ ಕೆನುತ್ತವೆ 

ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿದ ಮುನಿಯೆನನಿಯಿಕಿ 

ಬಾಲಸೂರ್ಯನ ನೃಪತಿ ಕೈಕೆಯ ಶೇನ ಮಾಡುವರು | 
ಬೀಳುಗೊಡು ಚಿಂತೆಯನು ರಾಮನ 

ಟರ ದೇವತೆಯದಾನನು 

ಲಿಸುವನೀ ಜಗವ ನಿಜಲೀಲಾ ನಿನೋದದಲರಿ il ೧೬] 

ರಾಮ ರಾಮಾ ರಾಮ ಯೆನುತೀ 

'ಭೂಮಿಯಲಿಯನವರತ ಹೇಳಿದ 

ಡಾ ಮಹಾತ್ಮನ ನೆ ಮ್ಸ ತ್ಯ ಭಯನೆಂಡೆಂದು ಮುಟು ನೆನೆ || 

ಾಮದೆತ್ತ ಇ! ಖ ಕೆಯ 

ದಾ ಮಹಾತ್ಮ BA ಮಹಾಘಕೆ 

ರಾಮ ನಾನುನೆ ba ಅದೆ ಬೇರದೇನೆಂದ | ೧೭ || 

ಮುಂದೆ ಕಲಿಯಲಿ ಜನಿಸುವವರಿಂ ' 

ಗೊಂದು ಕರ್ಮವು ಸಾಂಗವಾಗದು 

ದಂದುಗದ ಕಾಮಾದಿ ರಿಪು ಬಾಧೆಗಳ ವಿಘ್ನ ದಲಿ || 

ವೂಂದೆ ತ್ರೀ ರಘುರಾಮ ನಾಮಗ | 

ಳಿಂದ ಸಂಸಾರಾಂಬುಧಿಯನಾ 

'ನಂದದಿಂ ದಾಂಟುವೆರು ನಿಶ್ಚಯ ನೆಂದನಾ ಮುವಿಪಸ | ೧೮ ॥ 

ಹೋಮ ದಾನ ತಪೋ ವ ವೃತಾ ಾರ್ಚರೆ 

ಖೂನಿಸುರ ಪಿತೃ ಪೂಜೆ ಜೆ ತೀರ್ಥ ಮ 

ಹಾ ಮಸ ನುಚ್ಚಾರಣೆಯು ಯೋಗಾಷ್ಟಾ ೦ಗ ಸಿದ್ದಿಗಳು | 



೧೪೮ . *` ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ಕಾಮಯಿಲ್ಲದೆ ರಾಮಯೆಂದೆಂ 

ಬಾ ಮನು ಜಗನಿತೆಲ್ಲರಿಂ ಮಿಗಿ 

ಲೀ ಮಹಿಮೆ : ಭೂಮಿಯಲಿ ಮೂಜಗ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಹುದು. ॥ ೧೯ 1 

ರಾವಣನ ಸಂಹರಿಸಲೋಸುಗ 

ಭೂವರನ ನರಸಿದಿ ಸಲಲಿಕೆ 
ಭಾವುಕರ ಭಜನೆಯನು ಕೈಕೊಳಲಾದಿ ಪೂರುಸನು | 

ದೇನ ಮಾನನರಾಮನಾದರು 

ನಾವು ದುಃಖಿಸಲೇನು ಕಾಣ 

ನಾನನೂ ಚಿಂತಿಸೆದಿರೆಂದನು ವಾಮದೇವ ಮುನಿ | ೨೦ 

ಕೇಳಿ ಮುನಿವಚನವನು ವಿಪ್ರರು 

ಮೇಲೆ ಸರ್ವರು ಹರ್ಷದಿಂ ಸಿರಿ 

ಕೋಲನೆಂಬುದನರಿದು ನೀಸ್ಪಂದೇಹವೆಂದೆನುತ | 

ಆಲಿಸುತ್ತ ನವರತ ರಾಮ ವಿ 

ಶಾಲರೂಪನ ತಮ್ಮೊಳೆಂದರು 

ಕೇಳಿದಿರಿ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾರವು ಮುನಿಯ ಮಾತೆನುತ [೨೧ 

ಇದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಸೀತೆ ರಾಮರ 

ನದವ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು ನಿತ್ಯವು 

ಮುದದಿ ರಾಮಧ್ಯಾನ ದೃಢವನು ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕದಿ | 

ಸದಮಲಾರ್ಥ ರಹಸ್ಯವೆನುತವೆ 

ಸುದತಿಯರು ವಿಪ್ರರು ನಿಧಾನಿಸಿ 

ಸದನಕಯ್ದಿ ದರರಿತು ರಾಮ ಪರಾತ್ಮನೆಂಬುದನು || .೨೨ | 

ಇತ್ತೆ ಸೆತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಸಗಿತ ನಿತ 
ಮೊತ್ತಿ ಗೈತಂದೆಂದ ರಾಮನು 

ಮತ್ತೆ ಕೃಕೆಗೆ ತಾಯೆ ಬಂದೆವು ಮೂನರೀಕ್ಷಣನೆ ॥ 



ಹದಿಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೪೯ 

ಚಿತ್ರ ದೃಢವುಂಟೊನಕೆ ಹೋಹವೆ 

ಮತ್ತೆ ವಿತ ಹೋಗೆಂದನಪ್ಪಣೆ 

ಯತ್ತು ಕಳುಹುಪುದೆಂದನಾ ಶ್ರೀ ರಾಮ ನಿನಯದಲಿ ॥ ss | 

ಎನಲು ಹರ್ಷದಲೊಲಿದು ಕೂಟ್ವಳು 

ವನಿತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮ ಸೀತೆಗೆ 

ವನದಲುಳ್ಳಾ ನಾರಸೀರೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರಾಗಿ || 
ಕನಕ ವಸನವ ಕಳೆದು ಧರಿಸಿದ 
ರನುಪಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ | 
ರನುಕರಿನದೇ ಸೀತೆ ಕರದಲಿ ಹಿಡಿದು ಲಜ್ಜೆ ಸುತ sv] 

ಮೊಗವ ನೋಡುತ್ತಿರಲು ಜಾನಕಿ : 

ತೆಗೆದುಡಿಸಿದರು. ರಾಮ ಚೀರವೆ | 

ಮಿಗೆ ನೊಡಲ ಪಸ್ತೋಸರಿಯಲದ ಕಂಡು ನಾರಿಯರು |] 

ಇಗಬಿರಿಯಲೊರಲುತಿಕೆ ಕೇಳುತ 

ಬಗೆದು ಕೈಕೆಗೆ ಗಜರುಶೆಂದನು 

ಮಿಗೆ ವಸಿಷ್ಠ ದುರಾತ್ಮೆ ಬಾಗ್ಯನಿಹೀನೆ ಕೇಳೆನುತ 1 ೨೫ | 

ಪಾಪಿ ರಾಮನ ಕೂಡೆ ಗಂಧನು 

ಲೇಹ ದಿವ್ಯಾಂಬರ ನಿಭೂಷಣ 

ರೂಪಪತಿಯಾಗಿದ್ದು ಪಾತಿಪ್ರತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆನ | 

ಈ ಸರಿಯಲನವರತ ಬಿಡದೇ 

ಹೋಪಳಾವನಕಾಗಿ ರಾಮನ 464 

ಶ್ರೀಪದಕೆ ಹಿತವಾಗುವಳಿಗೇನಿತ್ತೆ ನೀನೆಂದ Hs 

ಜನಪನೆಂದ ಸುಮಂತ ತಾರ 

ನನಕೆ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೋಗಲಿ 

ಶನಯರೆನುತವೆ ನೋಡಿ ಸೀತಾ ರಾಮಲಕ್ಷ ರ | 



೧೫೦ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ಮನ ನೆನೆದು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ರಾಮಾ 

ಯಿನುತ ಬಿದ್ದನು ಧರೆಗೆ 5 ಕಾಣುತ 

ವನಿತೆ ಜೀಗದಿ ರಫವನೇರೆಂದನು ರಘೂತ್ತಂಸ | ೨೭ | 

ಕುಳಿತಳಾ ರಥದಲ್ಲಿ ಜಾನಕಿ 

ಬಳಿಕ ತಂದೆಗೆ ನಮಿಸಿ ರಾಘವ 

ಬಲಬರುತ್ತೇರಿದನು ರಥವನು ಲಕ್ಷ ಕ್ಮಣನು ಸಹಿತ | 

ಚಳಕದಲಿ ಧನುಖಡ್ಗ ಯುಗಳವ 

ಬಳಿಕ ಶರತೂಣೀರ ಸಹಿತಾ | 

ಗಳೆ ಧರಿಸಿ ಕುಳಿತೈದಿ ಮೂವರು ವರರಥದ ಮೇಲೆ | ೨೮ | 

ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ಸುಮಂತಯೆನುಶವೆ 

ಛೆ ಳಿಪಿ ದಶರಥನು ಕರೆಯಲಿ 

ನಡೆನಡೆ ಬೇಗವೆಂದನು ರಾಮ ರಥಸಹಿತ ॥ 

ದೂರದಿ ನಡೆಯೆ ಕಾಣದೆ 

ಸುವ ದುಃಖದಲಿ ಬಿದ್ದನು 

ಫುಲ್ಲದೃಶೆ ಹಾ ರಾಮ ಯೆನುತವೆ ನೃನತಿ ಮೂರ್ಛೆಯಲಿ | ೨೯ || 
೯೧ 

ಲಂ CL 

36 36 ಬ್ಯ (ನ 

ಓ. ಇಡ್ಲಿ 

ಪೌರಜನ ಪರಿವಾರ ವ ದ್ಧರು 

ನಾರಿಬಾಲರು ನಿಪ ರೆಲ್ಲರು 

ದೂರ ಕೂಡೆ ನ ರಾಮಾ ರಾನು ನಿಲ್ಲೆ ನಗೆ ॥ 

ಚರು ಗತಿ ಬಿಟ್ಟ ಡನ ಗೈದಿದ 

ಡೂರುತನಗೇನೆಸುತ ರಥದನು 

ಸಾರಿಯೆಲಿ ಬರುತೀರ್ದುದಾ ಜನನಿನಹೆ ವರಲುತ್ತ 1೩೦ 

ಅರಸು ದಕರ ಸನತ್ನಲೆಂದನು 

 ಚೆರರಿಗೊರಲುತ ರಾಮ ಮಾತೆಯ 

ಕರಿದು ಮನೆಗೆನ್ನೊಯ್ದು ಹಾಕಿಕೆ ರಾಮ ವಿರಹಂಲಿ || 



ಹದಿಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೫೧ 

ಇರವು ಕಿಂಚಿತ್ಕಾಲ ' ಮಾತ್ರದಿ 

ಮರಣ ಬಂದುದು ತನಗೆ ಬದಿಕುವ 
ಪರಿಯದೆತ್ತಲು ಬರಿಯ ಹಂಬಲೆನುತ್ತ ಕಳವಳಿಸಿ | ೩೧] 

ಕೌಸಲೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಚಾ 

ವೇಷದುಃ ಖದಿ ಬುದ್ಧಿ ಗೆಟ್ಟು ಮ 

ಹೀಶ ದಶರಥ ಬಿದ್ದನೇನೆಂದರಿಯದಿತರಿವನು ಸೆ 
ನಾಶರಹಿತನು ರಥದಲೆ ದಿನ 

ವಾಸವಿಲ್ಲೆಂದೆನುತ ತಿಳಿದಾ 

ಬೇಶಲುತ್ತಮ ಸಾ ನದೀ ತೀರದಲಿ ಸುಖದಿಂದ | ೩೨ ॥ 

ಜಲವ ಮಾತಾಹಾದದಿಂದವೆ 

ಲಲನೆ ಜಾನಕಿ ಸಹಿತ ರಾಘವ 
4 ಕ ಸ ಚೆ ಮಲಗಿದನು ನಶ ವೈಕ್ಷಮೂಲದಿ ಬಳಿಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು | 

ತಿಳಿದು ತನ್ನಯ ಧರ್ಮನೆಂದೇ 

ಸೆಳೆದು ಜಾನನ ಕೊಂಡು ರಾಮನೆ 

ಬಳಿಯ ಪಾಲಿಸುತಿದ್ದನಿರುಳು ಸುಮಂತ ಸಹವಾಗಿ {aa | 

ದೇಶಜನನ್ಸೈ ತಂದು ತಮ್ಮೊಳು . 

ಶೇಸು ರಾಮನು ಬಂದೆಡೂರಿಂಗೆಲ್ಲದಡೆ ವನಕೆ || 
ಈ ಸಮಸ್ತರು ಕೂಡೆ ಹೋಹೆವು | 

ಪೇಶೆ ನಮಗೇಕೆಂಬುದನು ಸೀ 

ತೇಶ ಕೇಳುತ ವಿಸ್ಮಯದಲಿ ಸುಮೆಂತಗಿಂತೆಂದೆ || a೪ | 

ಆ ಸಮೊಸದಿಯೋಧ್ಯ ಪಟಿಣ 

ಉಊರಿಗೆಂತೂ ಬಾರೆವಿವದಿರ 

ಭೂರಿದು8ಖನನಾರು ಕಾಂಬರು 

ಕಾರಿರುಳೆ ಹೋಗುವೆವು ರಥವನ ಬೇಗ ತಾರೆನಲು || 



೧೫೨ ಆಧ್ಯಾತೆ ರಾಮಾಯಣ - ಆಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ರುತಮೆ ಕುದುರೆಗಳು ಸೆಹೆ ಶರ 
wd 1.73 

| 

ದಿ ಧೂಪವರುಿ ರಥವ ಕಿಂದೆಡೆ 

ನ ಮುಂತಾಗಿತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿ ಕಿರ ರುಗಿದರು. ಪೆನಕೆ | ೩೫ | 

ಹ 

ಬಂಕ ವುದೆಯದಲೆದ್ದು ಜನವತಿ 

ಇ ಸದ ಸತಿ ರಾಘವನ ಕಾಣದೆ 

ಕಳಿದಿಸುತ ರಥಗಾಲಿಯೂರಕ್ತ್ವೈ ದಿದುದ 
ನೋಡಿ |! 

೪ 
ಸಳೆಯದಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರದಿಕೆ ಹೈ | 

ಸ್ಪಿಳೆಯದಲ್ಯ ನವರತ ನೆನೆವರು ರಾಮ ಸೀತೆಯರ : ae | 

ಆತ್ರ ವರುನು ಸುಮಂತ ಹಾದಿಯ 

ಸುತ್ತಿ ̀ತ್ರಿಸೆದನು ರಥವ ಶೀಘ್ರದ 

ಬತ ರಿಸಿ ಬಹುದೂರ ks ಜನಸೆಮೂಹೆದಲಿ | 

53 ರಿಮುದು ಶೃಂಗನೇಕಿ 
ಶೋತ್ತಮದೆ ಗಂಗಾ ಇಟದಿರ 
ಕೂತ ಇತ್ತಮನು ಸತಿಯನುಜ ಸಹೆ ಬಿಥದಿಂದಿಳಿದನಿಳೆಗೆ | ೩೭ ॥ 
a 

ತಂಡು ಗಂಗೆಯನಿಳೆಯಲಾಗಳೆ 

“ಎಂಡದಂದದಿ ನಮಿಸಿ ಮಿಂದನ 

ಇದಗ ನಮೂರ್ಶಿ ನಿಧಿಯಲಿ ಬಳಿಕ ಶಿಂಶುಪದ || 

ನಂಢ ವೃಕ್ಷದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ 

ರಿ ಹಬೆ £ ಖಿ FA. ಹನೆಂಬವ ಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ರು [| ಶ್ನೆ |; 

ಕೇಳ ರಾಮನ ಸಖ ಗುಣನು ಹೀ 

ಯ ಮನ ನೆನೆದು ಹರ್ಷದಿ | 
ಖಮೇಘನ ಬರವಿಗಾಗಿ ಪುಸ್ಸ ಮಧು. ಫಲವ |; 
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ಹದಿಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೫೩ 

ಮೇಳವಿಸಿ ತಂದಿರಲಿರಿಸಿ ಕ 

ಪಾಳುಬೇ ಸಲಹೆನುತ ದಂಡದ 

ವೋಲು ಬಿದ್ದಸು ಧರೆಯಲಾ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಲಹೆನುತ | ೩೯ | 

ಎತ್ತಿ ಬೇಗದಿ ಗುಹನೆ ರಾಮನು 

ಮಸ್ತ ಕವ ಮೈದಡವಿ ಸಖಿಯೇ 
ಧ್ಯ 

ಸ್ವಸ್ಥ ಕುಶಲವೆ ಯೆನಲು ಕ್ಸಗಳ ಮುಗಿದು ಭಕುತಿಯಲಿ ॥ 

ಇತ ಲೆಮ್ಮ ನಿಷಾದ ಜಾತಿ ಪ 

1 

ಎಂದ ಕದ್ರಾ 
ನಿತ್ರವಾಯಿತು ಜಾ | 

ಸ್ನ ಸಂಸ್ಸರ್ಶದಲ್ಲಿ ಪರಮಾನಂದವಾಯ್ಕೆಂದ | ೪೦ | 

ತ್ತ ಯೆಲ್ಲ್ಪೈ ರಾಮ ಧನ್ಯನು ತಾನು ರಾಜ್ಯನಿದು | 
ಮತ್ತೆ" ಕನಗೇ8ದಕೊಡೆಯನಾ 

ಸತ್ಯನಿಧಿ ಗೆದಗಿದದೆ ನಗುತಿಂತೆಂದನಾ ರಾಮ | ೪೧॥ 

ಎಲೆ ಸಖಿಯೆ ಕೇಳೆನ್ನ ನಚನವ: 

ಇಳೆಯ ಗ್ರಾವ;ವ ನೋಡಬಾರದು 

ಕಳಿಯೆು ಹೆದಿನಾಲ್ಕಬ್ಬ ಪರಿಯಂತನ್ಯರಿತ್ತು ದನು |] 

ಫಲವ ಮೂಲಾಶನವನೇನೂ | 

ಮೆಲಲೆ ಬಾರದು ನಿನ ರಾಜ್ನನೆ 

ತಿಳಿಯಲೆನ್ನದು ಸಖಿಯಲಾ ನೀ ಪಾಲಿಸಿದನೆಂದ || ೪೨ || 

ಜಟೆಗಳಾಗವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೇಶವು 
ನಬದ ಹಾಲನು ತರಿಸಿಕೊಡು ಯೆನೆ 

ಯಟವಿಯಿಂ ತರಿಸಿದನು. ಗುಹನದ 'ರಾಮಲಕ್ಷ ಬರು. | 



೧೫೪ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ 

ಉಟಿಜರಂದದಿಯದನುಸಾಯದಿ 

ಜಟೆಯ ಕಟ್ಟಿ ದರಿಬ್ಬ ರೂ ಧೂ 

ರ್ಜಟಿಗಳೋ ಪ ತುಸವಿಸೆದರಾಗಿ ಜನಾ ಮಕುಟಿದಿಂದ 

ಜಲನೆ ಮಾತ್ರಾಹಾರದಿಂ ನಿಜ 

ಲಲನೆ ಸಂತಿರೆ ವ ಕ್ಷ್ಮಣಾಂಕನು 

ತಳಿರು ದರ್ಚೆಗಳಿಂದ ಹಾಸಿದಡಲ್ಲಿ ರಾಘವನು | 

ಮಲಗಿದನು ಪುರಪ್ರಾಸದಗ್ಗದ 

ಜೊಲಿದು. ಹವಡಿಸುವಂತೆ ಸೀತಾ 

ಯಿಳಲೆ ಸರಿಯಂಕದಲಿಹ ಸ್ಥೈಳದಂತೆ ನರಿರಾಮೆ 

ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸುತ್ತ ರಾಮನ 

ಯೋಗರಕ್ಷೆಗೆ ಶರವ ತೊಡಿಸಿ ಮ 

ಹಾ ಗರುನ ಚಾನನನು ಬತ್ತಳಿಕೆಗಳ ಸಹಧರಿಸಿ | 

ಜಾಗರದಲೇ ನಿಂತು ಭಕುತಿಯ 

ಲಾಗುಹನು ಸಹಿತಿದ್ದನಾ ಪ್ರೀ 

ಯೋಗ ಮೂರುತಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಪದವ ಭಾನಿಸುತ 

ಸಂಧಿ ವೇದತ್ರಯದ ಗಣನೆಯ 

ಲೊಂದಧಿಕ ಪದರಿಕರವೆ್ಸೆಸೆ 

ರಂಡದಲಿ ಬಾಣನನು ತುಂಬಿದ್ದಂತೆ ಚಚ | 

ಬಂದು ಗಂಗಾ ತಟದಿ ಮಲಗಿದ 

ಸಂದ ವೃತ್ತಾ ಂತನನು ಕೆಳೆ ಮು 

ಜ್ರ್ಹಂದ ಗುರುನಿತ್ಯಾತ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೃ ಸಿಂತ ಪಾಲಿಸುವ 

ಅಂತು ಸಂಧಿ ೧೩ಕ್ಕೆ ಫದ ೫೬೨ ಕ್ಸ 

ಮಂಗಳ ಮಹಾ My ಶ್ರೀ ್ರ ತ್ರೀ 
| ಹ ಕ 

ಕಾಂಡ 

| ೪೩ ||. 

| ೪೪ | 

1 ೪೫ ॥ 

| ೪೬॥ 



| ಶ್ರಿ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನೆಮಃ | 

ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಗುಹನನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು (ಸೇರಿದ್ದು) 

ಸೂಚನೆ | ಮಿತ್ರ ಗುಹನನು ತಿಳುಹಿದನು ಸೌ 

ನುತ್ರಿಯುದಯದಿ ಸಕಳಿದು ಗಂಗೆಯ 

ಚಿತ್ರಕೂಟನ ರಾಮನೈದೀ ಮುನಿವರರ ಕಂಡು. 1 

ಪದ | ತಾಯ ನೇಮವಕೊಂಡು ಶ್ರೀರಘೌಃ 

ರಾಯ ವಿಪಿಸಕೆ ತೆರಳೆ ನಿಜಜನ 

ಬಾಯವಬಿಡುತೈತರಲು ರಥಗಳನೇರಿ ನೆಹಿಲದಲಿ 1 

ಆಯುವಂತನು ಹಿಂದೆ ತೆರಳಿಯು 

ಪಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮಿಸಿರಲು ಗುಹನಲಿ | 

ಓ್ರೀಯದಲಿ ಮೆನ್ನಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀರಘುರಾಯ ಸಲಹೆಮ್ಮ [೧] 

ಆಗಜೆ ಕೇಳಾ ರಾಮ ನಿದ್ರೆಯ 

ಬಗೆಯಲಿರೆ ಗುಹ ಕಂಡು ಕಂಗಳ 

ಖುಗುವ ಜಲಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿದನು ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ ಡಿಗೆ | 

ಜಗದೊಡೆಯ ನಿನ್ನಣ್ಣ ಮಲಗಿದ 

ಬಗೆಯ ನೋಡ್ಲೆ ದರ್ಜಪತಾ; 

ದಿಗಳ ಹಾಸಿಕೆಯಿಂದ ಸೀತಾದೇವಿ ಸಹವಾಗಿ ೨ | 



೧೫೬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ಹೇಮ ಖಟ್ವಾಂಗದಲಿ ಕ ಕೌಮೋ 

ದ್ಥಾಮದಿಂದನ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವ 

ರಾಮಸೀಕೆಯರಿತ್ತಲೇ ಕಲುನೆಲದಿ ತೊಪ್ಪಲದಿ | 

ನೇನುದಲಿ ಮಲಗಿಕರಿನಿತನಾ 

ಭ್ರಾಮೆ ಮಂಥರೆ ಕಲಿಸಿ ಕೈಕೆಯ 

ನೀ 'ಮಹಾದುಃ ಖವನೆ ತಂದರು ಯೆಂದನಾ ಗುಹನು | & | 

ಕೈ ಕೆ ಪಾತಕ ದುಃ ಖಕಾರಣೆ 

ಯೇಳೆ ಸಂಶಯವೆನಲು ಕೇಳಿ ನಿ 

ವೇಕಿ ಸುತ ಸೌಮಿತ್ರನೆಂದನು ಗುಹೆನೊಡನೆ ಮಗುಳ || 

ಸಾಕು ಮದ ಚನವನು ಕೇಳಾ 
ಸೋಕುವೀ ಸುಖದು&ಖನಿಕರ 

ಕ್ಕಾಕೆವಾಳನ ದಾರು ನೋಡೆ ವಿಚಾರದಿಂದೆಂದ |v 

ತನ್ನ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತದ ಪಾನ ಮ 

ಹೋನ್ನ ತಿಯ ಪುಣ್ನಂಗಳೆಂಡೂ ' | 

ಬಿನ್ನಲೇ ಜೀವರಿಗೆ ಬಹವೊ ದುಃಖ ಸುಖವಾಗಿ | 

ಅವ್ಯರಿಂದಿೀ ದುಃಖವಾಯ್ಕತಿ 

ಘನ್ನ ಸುಖವಾಯ್ಕೆಂಬ ಮಜಡರು 

ಭಿನ್ನ ಮಾಯಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಬುದ್ಧಿ ಗಳವರು ಕೇಳೆಂದ | ೫ |) 

ಹಮಿ ಬಂ ಮಾಡಿದ್ದ ಕರ್ಮನೆ 

ತಮ್ಮ kA ಒರಿ ಕಚ್ಚ ಉಣಿಸುವು 

ನಮ. ನ RSS NC ದ್ವ ೩ ಮಧ್ಯಸ್ಥ | | 

ಅಮ್ಮನ ನಪ್ಪನಿನಿಪ್ಪರೆಲ್ಲರು 

ಕರ್ಮದಿಂ ಕೂಡಿಹುದು ಜಿ ವನ 

ಳರ್ಮವಶದಲಿ ಮಃ ಬಿಸು ಖಿಯಾಗಿಹೆನು ಕೇಳೆಂದ | & | 



ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೫೭ 

ಆನಕಾಲದಲಾ ನುದಾಯಿಪ 
ಭಾವ 'ಚಲಿಸದೆಯುಣ್ಯ ಬೇಕ 

ನಾವ ಭೋಗನ್ರು ಕರೆಯೆ ಬಾರದು ಬೇಜಿನಲು ಬಿಡದು ॥ 
ದೇವತಾ ಪ್ರಕ ತಿಗಳನುಳ್ಳ ವ 

ನಾವ ಜೋಗಿ ಬರಲಿ 'ಹೋಗಲಿ 
ನಾವೆನುತ ಶದರಲ್ಯಹಂತರಿಸದೆ ಸುಖದಲಿಹನು | ೭ | 

ಅವ ಕಾಲದಲಾವ ದೇಶದ 
ಶಾನನಾವನ ವಿಡಿದು ಸುಖದ್ದುಃ 
ಖಾವಳಿಗಳೂಡಿದರು ಪೊರ್ವದಿ ಶಾನು ಮಾಡಿರ್ದ ॥ 
ಪಾವನಾಧಮ ಕರ್ಮನಲ್ಲಜೆ 
ಯಾವನೂ ತಾನಲ್ಲ ಕಾರಣ 
ದೇವತಗಳಿಗು ನಿಧಿಯ ವಿಹಿತವ ವೂರಲರಿಡೆಂದ bel 

ನರರು ಸುಖದುಃಖಗಳ ಬಂಧದಿ 
ಹೊರುಳುತಿಹರೆಂಜಿಂದು ದೇಹವು 

kG ಪುಣ್ಯಪಾಸನ ಮಾಡುತಲೆಯಿಹುದು || 
ಮಾನ ಿಯದಲೇ 

ೂರೆದ ಫಿಂಡವು ಟೆ 

೩ ಸುಖಿಸುತ್ತಿರ್ದ ಪುನರಪಿ ದುಃಖ ಕೇಳೆಂದ | | 

ದುಕ್ಕ ಸ ಸುಖ ದಿವರಾತ್ರಿಯಂದವ 

ಲೆಕ್ಕ ದುಃಖವು ತೀರಿತೆಂಬಾ : 

ಗಕ್ಸುಡದ ಸುಖಿಯಾವನೆಂಬನು ಸುಖವು ಕೆಡುವಾಗೆ | 
ದುಕ್ಕಿಯಾದೆನೊ ಯೆಂಬನದುಗುಣಿ 

ಮಕ್ಕೆಸುಖವೂ ದ್ವಂದ್ವ ಜಲವಿರ 

ಲೆಕ್ಕ ಸಂಕವ ಪಂಕವುದಕನ ಬಿಟ್ಟಿ ದಾಗಿರನು | ೧೦. { 



೧೫೮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧಾ ಧ್ಯ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ನೂರಬಾರದು ದುಃಖಸುಖವನು 

ಗಾರುತನು ಸುಖದುಃಖ ರೂಪವು 

ಮೂರುನಕೆ ಸುಖದುಃಖನೆರಡನು ದೇಹ ಭಾವನನು || 
ಮೂರಿ ಚಿನ್ಮಯ ನಿತ್ಯ ನಿರುಪಮ 

ನಾರುಭಾನನಿಕಾರ ಶೂನಾ | 

ಕಾರ ನಿರಹಿತನೇಕನದ್ವಯನೆಂದರಿಯಬೇಕು | ೧೧ | 

ಸಚ್ಚರಿತದಲಿ ಸಾಧುಜನ ಸ 

ರ್ಜಿಯಲಿ ಶ್ರೀಗುರುಮುಕುಂದ ಹ 

ದರ್ಚನೆಯಲಿ ನಿರಂತರವು ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಯಲಿ | 

ಮೆಚ್ಚ ದೇನೂ ವಿಷಯದಲಿ ಮನ 

ದಿಜಿ ̀ ಉಖಲವನಳಿದು ತೋರದ 

ಸಚ್ಚಿ ದಾನಂದಾತ್ಮ ತಾವಾಗಿಹುದು ಬಲ್ಲವರು | ೧s | 

ಧೀರನಾಗಿ ವಿರಕ್ಷನಾಗಿ ನಿ 

ಚಾರಿಯಾಗಿ ನಿರಂತವೇನುನ | 

ಹಾರದಿಷ್ಟಾನಿಷ್ಸ ಸುಖದುಃಖಾದಿ ದ್ವ ೦ದ್ರ ದಲಿ ॥ 

Re ರೆ ಮೋಹವ 

ದಾರಿಯಲಿ ಸಾಷಾಣ ಕಂಡಾ 

ಸಾರಿ ಕನಸಿನವೋಲು ಜಗವನು ನೋಡದಿರಜೇಕು | ೧೩ | 

ಹಿಂದಣಾರ್ಜಿತೆ ಪ್ರಾರಬುಢದಲಿ 

'ಬಂದುದಕ್ಕೂಡಬಟ್ಟು ಮಾಡದೆ 

“ಮುಂದೆ ಸುಖದುಃಖಾದಿ ಸಾಧನೆ ಕಾಯಕರ್ನುನನು 1 

' ಯೆಂದ ತತ್ತ ದಿ ಹಿತ ಲೌಕಿಕ | 

-ದಂದವೇನೂ. ಡಿ ಹಿರಿಯರ 

ಚಂದದಲ್ಲಿರಬೇಹುಡೆಂದನು ಗುಹಗೆ ಸೌಮಿತ್ರ || ೧೪ | 



ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೫೯ 

ಇಂತೆನುತ್ತಿಕೆ ಗುಹೆನೆ ಹೃ ದಯದ 
ಚಿಂತೆ ಕಲ ಹವೆಲ್ಲಳಿಯಿತೆಂ 

ಬಂತೆ ಸ್ ಸುತ್ತ ನಭನೆಲ್ಲ | 
ಶಾಂತ ಲಕ್ಷ ಭಿನೆಂದ ಬೋಧೆ ದಿ 
ಗಂತದಲ್ಲೀನಿ” ಹರವುದೆನೆ ' 
ಕಂತು ಕೆರಣವ ಬೀಕೆ ರಾಘನನುಪ್ಪನಡಿಸಿದನು tl ೧೫ | 

ಎದ್ದು ಸಲಿಲವ ಮುಟ್ಟಿ ಸಂಧ್ಯೆಯ 
ತಿದ್ದಿ 'ರಾಘನರೊದ ತಾಕ್ಕೆ 
ಭದ್ರ ನಾವೆಯನೆಲ್ಲಿ ಸಖಿ ಯೆನೆ ಗುಹನೆದನೆ ಕೇಳಿ {| 
ಶುದ್ಧ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸುದೃಢ ನಾನೆಯ 
ಹೊದ್ದಿ ತಾ ತಂದಯ್ಯ ಬೇವರು 
ಗದ್ದುಗೆಯ ಮಾಡುವುದು ದೋಣಿಯಲನುಜ ಸತಿಸಹಿತ | ೧೬] 

ಜಾತಿಗಳು ಸಹ ನಾನೆ ಜೋಣಿಯ 
ನಾ ತಡಿಗೆ ದಾಂಟಿಸುವೆನೆನಿ ರಘು 

ಜಾತನಾಗಲಿ ಯೆನುತ ಮೊದಲೇರಿಸಿ ನಿಜಾಂಗನೆಯ [| 
ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಹಸ್ತಾ ವಲಂಬನೆ | 
ವಾತು ಗುಹನೆನು ರಾಮನೇರಲು 
ನೀತಿವಿದೆ. ಸೌಮಿತ್ರನಾಯುಧ ಸಹಿತ ರೋಜಹಿಸಿದ | ೧೭ | 

ಹಿಂಚೆ ಗುಹಜಾತಿಗಳು ಸಹಿತ ವಿ 

ಸಂಚಿಸದನೋಲ್ವೇದಿ ತೆಗೆಯಲು 

ಹಂಚೆಮಹಷಾಪಿಗಳಘೆಂಗಳ ಮಲದ ಕರ್ದೆಮನೆ | 
ಪಂಚಿತುಳುಹಡೆ ತೊಳೆವ ನಿಷ್ಣು ನಿ 

ಗಿಂಚೆ ರುದ್ರರ ಪಾದಕರ ಶಿರ 

ಪಂಚಲಿಸದಾ ಗಂಣೆಗೆ:ಗಿಂತೆಂದಳಾ ಸೀತೆ || ಗಿಆ | 



೧೬೦ ಅಧ್ಯಾತ ೨ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ದೇನಿ ಗಂಗೆ ನನೋಸ್ತು ಬೇಡುವೆ 
ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮಸಹಿತ ವ 
ನಾವಳಿಯವುತ್ತರಿಸಿ ಬಂದಾಸವ ಪಿಶಿತದಿಂದ || 
ಆ ವಿಧದಲುಸಹಾರ ಬಲಿಗಳ 
ನೀವೆ ಸುಖದಿಂ ಬಂದಜೆನುತಿತಿ 

ನಾವೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ದಿಡತೆ ಸೇರಿದುದಾಚಿಗಿನ ವರ ಂ್ಪ | 

ದಿಡದಲಿಳಿದಿಂತೆಂದನಾ ಗುಹ 
ನೊಡನೆ ನನಕಾ ಬಹನನುತ್ಣೆ, ಯ 
ಕೂಡು ರಘೂತ್ತ ಮನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ" ಸಾವೆನೀಗೆನಲು | 
ಕಡುಗರುಣಿಯದ ಕೇಳಿ ನುಡಿದನು 
ತಡನವೆ ಹದಿನಾಲ್ಕಬ್ದ ದಂಡಕ 
ದಡವಿಯಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಜೀಗದಿ ಮರಳಿ ಬಹೆನೆಂದ 

| ನೆಟ್ಟಿ ನೆಂದೂ ರಾಮಭಾಷಿತ 
ಕೂಟ್ಟವುಂಟೀ ಯೆಂದವನ ಸಿಕ | 
ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡಾಲಿಸುತ ಕಳುಥಲ್ಬು ವರಲುತನೆ ಮನದಿ | 
ಮುಟ್ಟಿ ನೆನೆನುತ ನಡೆದನತ್ತ ವಿ 
ಶಿಷ್ಟ ಮೃಗವನು ಕೊಂದು ಭೋಜನ 
ತುಷ ರಾದರು ರಾಮ ಲಕ್ಷ ಡಿ ಸೀತೆ ಸಹವಾಗಿ 

ಅಂದು ರಾತೈಯ ವೃಕ್ಷ ಮೂಲದಿ 
ಹಿಂದುಗಳೆದಲ್ಲಿದುದಯನ 
ಲಿಂನುಮೆಖಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹಿತ ಶ್ರೀರಾಮನಾದರದಿ ॥ 
ಮತಿಂದೆ ಭಾರದಾ- ಜನಾಶೈ ಮ 
ಸು ಬಿಜಯಂಗೈದ ಇಡ ಇಸ 
ತೆಂಪನೊಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯ ಕಂಡನಾ ರಾಮ || ೨೨ || 
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ಹೆದಿನಾ ನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೬೧ 

ಬಾ ನಟನೆ ಹೋಗೆನ್ನು ಮನಿಸಗೆ 
ಭೂವರನ ದಶರಥನ ಮುಗ ಬಂ 
ದೀ ವನದಿ ಹೊರಗಿಹನು ಜಾ ಜಾನಕಿ ತನ್ಮು ಸಹವಾಗಿ || 
ಮೂವರೇ ಯ್ಯ ನೀರಾ 
ಜೀವನೇತ್ರನ ನುಡಿಗೆ ೫ರಿದಂ 
ದಾ ವಟುಕ ಮುಗಿದೆಂಗಿ ಬಿನ್ನಹ ಮಾಡಿದನು ಹೆದರ || ೨೩ ॥ 

ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬಿನ್ನಹ ಹೆ ಹೊಗೆ ಬಂದಿಹ 
ರಾಮನೆಂಬನ ದೇವ ಸ ಸನ್ನಿ; 
ಸೋಮಕೊಃಟಪ್ರಭನು ಸು ಜಟೆ ಮುಕುಟ | 
ಶ್ಯಾಮವರ್ಣ ನಿಶಾ ತ್ರನು 
ಭಾವೆ ಲಕ ಕ್ರೃಣರೊಡನೆ ನಿಂತಿಹ 
ನೀ ಮುನಿಗೆ ಹೇಳೆಂದು ಕಳುಹಿದನೆಂದನಾ ವಟುಕ | ೨೪ || 

ಜ್ 

ಅದನು ಕೇಳುತ ಹರ್ಷದಿಂ ಬೇ. 
ಗದಲಿ ಭಾರದ್ವಾಜ ಮುನಿಪತಿ 
ಯೊದವಿ ನಂದ್ಯಾರ್ಫ್ಥ್ಯಾದಿಕವನೆಲ್ಲವರು ಸೆಕೆ ಪಿಡಿದು | 
ಇದಿರು ಗೊಂಡೆ|ತಂದು ರಾಮನ: 
ಪದಸವಿನದಿ ನಿಂತೆಹೋಕ ದಿ 
ಹೃ ದಯ ಶುದ್ಧಿ ಯಲೆ ಸೊಲಿದು ಪೂಜಿಸಿದರು ಸಹಾಸ ನುಜನ ॥ ೨೫ || 

ಸಾವಧಾನದಿ ಬಂದು ರಾಘವ 
ಪಾವನನ ಮಾಡೆನ್ಸ ನಡೆ ರಾ 
ಜೀವ ಲೋಚನ ಸರ್ಣಶಾಲೆಯ ಪಾದರೆಜನಿತ್ತು | 
ದೇವಿ ಸಸಿತೆಂದೆನುತ ಕಂಡೂ 
ದಾ ನಿಭುಗಳನು ಮತ್ತೆ ಭಕುತಿಯ | 
ಭಾವದಿಂದಾತಿಥ್ಯ ಸೆಶ್ಟಾರದಲಿ ಪೂಜಿಸಿದ || .೨೬ || 



೧೬೨ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ಸಂದ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಶಪಸಿಂ 

ಗಿಂದು ಕಡೆಯಾಯಿತು ನಿಮ್ಮಡಿ 

ಯೊಂದು ನಿಮಿಷದ ಸಂಗದಿಂಡೆನಗೆತಿ ರಘೂತ್ಮಮನೆ | 

ಬಂದ ಕಾರ್ಯವ ನಡೆದವನು ನೀ 
ಮುಂದೆ ವರ್ತಿಸುವವನು ನಿಜಸದ 

ದ್ವಂದ್ವ ಸೇವಾ ಜ್ಞಾ ಸಮಾತ್ರದಿ ಬಲ್ಲೆ ನಾನೆಂದ | ೨೭ || 

ನೀನು ಮಾನುಷನಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಜ್ಞಾ ನ ಮೂರುತಿ ವಿಷ್ಣು ಸಚಿ 

ದೌ ಮ ಕೋಟ ಪ್ರಭನನಂತ ರಿರೀಹ ನಿದ ರ್ಕೈಂದ್ವ | 

ನಾನ ವಿಕೃತಿ ವಿಹೀನ ಮಾಯಾ 

ವಕಾನವಾಕೃತಿನಿಡಿದ ಬೇಡಲು 

ದಾನವರ ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಮುಲಜ ಸುರರು ಸಹೆನಾಗಿ | .೨೮ 

ದಶರಥಗೆ ಮಗನಾದೆ ಕೌಸಲೆ 

ಗೊಸದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ನೊಡನೈ 

ದಸುರೆಯನು ಕಾಣಿಸಿದೆ ತೆ ಮುನಿಯ ಯಾಗವನು || 

ಿಸಣಿಗೊಳಿಸುವ ದನುಜರನು ಶಿ 

 ಕ್ಲಿಸಿದೆಹಲ್ಯಾ ಶಿಲೆಯ ಶಾಪವ | 

' ಸಸಿನೆಮಾಡಿದೆ ಹುರಿದೆ ಜನಕನ ನಿಳೆಯ ಹೆರಥನುನವ 1-೯] ಬಂ 

ನೀತೆಯನು ವರಿಶಿಜಿ ನೃಪಾನ್ಸಯ 

ಘಾತಿ ಭಾರ್ಗವ ಮುನಿಯ ನೀರ್ಯ್ಯೋ | 

ಸೈತ ಧನುನನು ಕೊಂಡಯೋಧ್ಯೆಯಲಿರಲು ನಾರದನ ॥ 
ಮಾತ ಕೇಳಿದೆ ಸಕ್ಯವಚನ 

ಕ್ರ್ಯೋತೆ ತಂದೆಯ ನುಡಿಯ ಪಾಲಿಸ. 

ಲಾತೆ. ಜಟೆ ವಲ್ಪಲವ ಬಂದಿರಿಯನು ಜ ಸತಿಸಹಿಶ || ೩೦ | 



ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೬೩ 

ಇನ್ನು ಮುನಿಗಳ ಪರ್ಣಶಾಲೆಗ 

ಳನ್ನು ಸಾವನ ಮಾಡಿ ವನದಲಿ 
ಹನ್ನೆ ರಡರಿಂಜಿರಡು ವರ್ಷನನಧಿಕನೆ ಸನಲಿದ್ದು. ॥| 
ದುರ್ನಿನೀತ ನಿರಾಧ ಶೂರ್ನ್ಪೆಯ 
ಕರ್ಣನಾಸಿಕ ಖರನೆ ದೂಸಣ. 
ಹೊನ್ನೆ ಮೃಗ ಮಾರೀಚ ಮುಖ್ಯರ ಕೊಲುನೆ ನೀನೆಂದ [೩೧ | 

ಮಾಯ ಸೀತೆಯಲೊಯ್ಯಲರಸಿ ಜ 
ಬಾಯ ಮೋಕ್ಷನನಿತ್ತು ಶಬರಿಯ | 
ಇಯದಳಿನನು ಕಂಡು ಬಾಲಿಯ ಕೊಂದು ಸಸಿಗಳನು Il 
ನಾಯಕರ ನೆರೆ ಮಾಡಿ ಶರಧಿಗೆ 
ಲಾಯ ಕಟ್ಟೆಯ ಕಟ್ಟ ದನುಜ ನಿ 
ಕಾಯ ರಾವಣ ಫಾ ಸದೆಬಡಿನೆ || as || 

ಹೆಟ್ಟು ಗೆಯನೊಡಗೊಂಡು ಪಟ್ಟ ವ 

ಕಟ್ಟ ಸಾಟಿ ಸೌಖ್ಯವ : 

ಕೊಟ್ಟಂ್ ಸೋಧ್ಯೆ ಗೆ ಬಂದು ಸಿಂಹಾಸನದಿ ರಾಜ ವನು | 
ಮುಟ್ಟ ಪಾಲಿಸಿ ಕಲಿಯಲುದಿಸುವ 

ದುಷ್ಟ ಟಾ ನಾಮಮಾತ್ರದಿ 
ಹಟ್ಟು ಗುಟ್ಟುವ ದೈನವಲ್ಲ್ಲೈ | ರಾಮೆ ನೀನೆಂದ il 3a { 

ನಿನ್ನ ಪದಯುಗ ಸೇವೆಯಿಂದು ` 

ತನ್ನ ವಿಜ್ಞಾ ನೆಡಲಿ ಬಲ್ಲೆ ನು 

ಯಿನ್ನು ಹೇಳುವದೇನು 'ಫುಖಯಷ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಭನದಿ ॥ 
ಮತಿ ನನ್ನಲುಳ್ಳೆ ಪರಾತ್ಮನೀವಿಂ 

ಎನ್ನ ಪಾವನ ಜು! 

ಧನ್ಯನಾದೆನ ದು ರಾಮಯೆಂದ ಕಹು ಮುನಿ ಭರದ್ದಾಜ 1೩೪] 



೧೬೪ 

ಎನಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ಸಹಿತವೆ 
ನಿನೆಯದಿಂ ಪೊಡವಂಟು ನುಡಿದನು 

ಮುನಿಸನಾತ್ಮಜ್ಞಾನ ನಾಕ್ಷಾದ್ಬ ಹ್ಮ ನಿತು ಗಳು (| 

ಜನಸರಾತ್ಮಜರಾವು ಹೊಗಳಿಕೆ 

ನಿನಯನೇತರ ಸಹಜ ಗುಣವೆಂ 

ದೆನುತವಿಂತನ್ಯೋನ್ಯದಿಂದಾ ದಿನವು ಕಡೆಯಾಯ್ತು 

'ಜಥೆನ ರಾಮುನನಿಲ್ಲಿ ತಡೆಯದ 
ಡೆನೆಗೆ ಮುನಿ ಕೋಪಿಸುವಸೆನುತವೆ 
ವನಧಿಗಿಳಿದರು. ಭಾನು ರಾಘವ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿರಲು | 

ಮುನಿನನೊಬ್ಬನ ಮನೆಯ ಲಿದ್ದಡೆ 
ವನಿಗಳೆಲ್ಲರು ಕಾಣಬೇಡವೆ 

ಯೆನುತ ರಾಮನ ಮತ್ತೆ ಕರೆಯಲು ಮೂಡಲೈತಂದ 

ಅರಸು ಕೃತ್ಯವ ರಾಮ ಬಿಟ್ಟಿಕೆ 
ರಿಸಬೇಡವ ನಂೆನುತ ಖರ 

ಕಿರಣ ಬಲವನು ನೂಕಿ ವೈರಿತಮಂಗಳನು ಮುರಿದು. 

ಅರಳ ನುದುನಿಸ ಕರಕೆ ತುಂಬಿಯ 
ಧರವನಟ್ಟುತ ಜಕ್ಕವಕ್ಳಿಯ 

ಸ್ 
ಸೆರೆಯ ಬಿಡಿಸುತ್ತಿಂದ್ರದಿಶ ಚಾವಡಿಗೆ ರವಿ ಬಂದ 

ಬಳಿಕ ರಾಘವನೆದ್ದು ನಿತ್ಯ ವ 

ಸಲಿಸಿ ಕಳುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸ 

ಬಳಿಯೆ ಮಕ್ಕ ಳುತೆ ತೆನ್ಸದಲಿ ಯಮುನೆಯನು ದಾಂಟಸಲ 

ತಿಳಿದು ಮಾರ್ಗವ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 
ಸ್ರ 

ಲಲನೆ ಸಸಿತವೆ ಚಿತ್ರ ಕೂಟದ 

ಲಲಘು ಮುನಿ ನಾಲಿ ಒಿಕಿಯಾಳ್ತ ಮ ದಲ್ಲಿಗೈ ತಂದ. 

| 

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

| ೩೫ | 

| ae [| 

| ೩೭ | 

py 

lac 



ತ್ಕ ಜಂಬೂ ನಿಂಬ ಬಿಲ್ವ ಕ 

ಪಿತ್ತ ರಂಭಾ ಪೊಗ ಮಹಾವನವ ಕಂಡ 

ಹಲವು ಮೃಗ ಜಾತಿಗಳ ಪಕ್ಷಿಯ 

ಹಲವು ಫಲ ಕುಸಮಾದಿ ಶೋಚಿಯ 

ಹಲವು ಕಾಖನಲೊಂಜಿ ನ) ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ರಂಜಿಸುವ | 

ಹಲವು ಶಿಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಕುಳಿತಾ 

ಸ್ಸ ಲಿತ ರಾಮಧ್ಯ್ಯನ ಸುಖದಲಿ 

ಬೆರಿಸ ದಾ ವಾಲಿ ತ ಮುನಿಯನು ಕಂಡನಾ ಜಾಮ 

ಸಂಧಿ ಮನು ಸಂಖ್ಯೆಯಲಿ ಪದಗಳ 

ವೃಂದ ಖಯಹಷಿಗಳು ದಿನಿಜರೊಡನಿರ 

ಲಿಂದದನು ಕೇಳುವರ ಪಾಶಕ್ಲೇಶೆ ಬಂಧನದ || 

ದಂದುಗವ ಪರಿಹೆರಿಸಿ ವಿಮಲಾ 

ನಂದ ಸಿದ್ಧಿ ಯನಿಶ್ನು ದೇನ ಮೆ 

ಕುಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೃಸಿಂಹ ಸಲಹುವನು 

ಅಂತು ಸಂಧಿ ೧೪ಕ್ಕೆ ನದ ೬೦೩ ಕ್ಟ 

ವಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ 

AE 

Pp Ng 

ಫ್ರಾ 

೧೬೨೫. 

| ೩೯ || 

| ೪೦ | 

| ೪9೧ | 



| ಶ್ರೀ ಪು ನಮಃ ॥ 

ಹದಿನೈ ದನೆಯ ರು ಸಂಧಿ 

92೩ ೦೦ರ ತಾನು ಮಾಲ್ಮೀಕಿಂಯಾದ ನೃತ್ತಾಂತೆ ನಿವರಿಸಿದ್ದು 

ಸೂಚನೆ | ಆಯತದಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭತ್ತ 

ರಾಯಗೆಂದನು ರಾಮನಾಮ 

ರಾಯ ಮುನಿತಾನಾದ ಸ್ ತ್ರಾಂತ ಸಂಗತಿಯ 
॥ 

ಪದೆ ರಾಮ ನಿದ್ರೆಯ ಭರದಲಿರೆ ಸು 

ಫ್ರೀಮದಲಿ ಗುಹನೊಡಕೆ ಲಕ್ಷ 

108 ತಿಳುಹಲಿಕೆ 1468 ನಾವೆಯಲಿ | 

ರಾಮ ನದಿಯನು ಕಳಿದು ಭರದಲ್ಲಿ 

ಫ್ರೈ ಫೈೇಮದಿಂ ಭಾರದ್ವ ಜಾಶ್ರಮ 

Fy ಮನದ ವಾಕ್ಮೇಕಿ "ವನಕ್ಕೆ ತಂದ ಸಲಹೆನ್ಮು || ೧ 

ಪರ್ವತಾಶ್ಮಜೆ ಕೇಳು ರಾಘವ 

` `ಕುರ್ನಿಸುತೆ ರಕ್ಷ ಇರು ಸಹಿಶಾ 

ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಮುನೀಂದ್ರ ಗಿರಗಿಕಿ ಕಂಡನಿದಿರಿನಲಿ || 

ದುರ್ವಡಳ ಸುಶ್ಯಾಮ ಕೋಮಲ 

'ದರ್ವಸನ್ಮ ಕ ಶತತನುದ್ಯು ತ್ರಿ 

ಯುರ್ನಕಾಮನೆ ಪಳಿವ ೨ ಮನೀಯಾಂಬುಜೇಕ್ಷಣನ | ೨1 || 

ಎಡದಿ ಜ್; ವಿಕಿ ಬಲದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 

`ನಡುನೆ ದಿವ್ಯಾಂಗದಲಿ ವಲ್ಕಲ 

-ದುಡುಗೆಯ ಜಟಾಮಕುಟರಂಜಿತ ರಾಮನನು ಕಂಡ ॥ 



2, 
ಪದಿ ನೆ, ದನೆಚ: ಸಂಧಿ 

ತಡೆಯದೀಕ್ಷಿಸಿದನೆವೆಯನು 

ಮಿಡುಕದಾ ವಾಲಿ Na ಹರುಷದ 

ಸಡಲ ಲಾನೆಂಡಾಶು). ಸಹಿತಾಲಿಂಗಿಸಿದರೊಡನೆ 

ಪೂಜಿಸಿದನಾ ಮುನಿ ಜಗತ್ರಯ 

ಪೊಜಿತನನರ್ಫ್ಯಾದಿ ವಿಧಿಯೆ 

ಖಿ 
ಭೋಜನವ ಮಾಡಿಸಿ ಮನೋರಥ 

ಭಾಜನನು ತಾನಾಗಿಸಲ ನಿ 

ರ್ವ್ಯ್ಯಾಜ ಡಾಘವನೆರಗಿ ವಿಕಯದಲೆಂದನಾ ಮುನಿಗೆ 

ಜೋಜೆ ತನ್ನಡೆ ಮಧುರ ಫಲಮೂಲಾಶನಗಳಿಂದ || 

ಮುನಿಹಪ ತಂಜಿಯ ನೇಮುವನು ತಾ 

ವನುಕರಿಸಿ ದಂಡಕ ವನಕ್ಕಿಂ 

ದನುಜ ಸತಿ ಸಸ ಹೋಗಬಂಜಿವು ನಿಮಗದೆಲ್ಲವೆ: 

ಎನಲು ಕಾರಣನೇನು ಬಲ್ಲಿರಿ 

ಚಿನುಮಯಾಂತದೃ ಷ್ಟಿ ಯುಂಬೆಪೆ 

ಘವನ-ಸಿಮಿಂಗೊಂಡು ನ್ನ ಹವುಂಟು ತನಗೆಂ: 

ಸ 

el 

ಎಲ್ಲಿ ಭಕತ ಮಾಡಲು 

ಸಲಲಿನಸೊುಸ್ನಳೆ ತನೆಗಿ 

$i $ ಕ 
ಪಂ, dd 

ವಲ್ಲ ಜಿಯು ಸಹವಾಗಿ ಕಿಂ.ಬಿತಾ ತ್ಕ್ಯಾಲ ಜೆಳಿಬದೆಸನು || 

ಬಳಿರದ ಐೀನೆನಲು ನಗುಶಲೆ 

ಪುಛದೃ ಶ ನೀನಸೆಂದಡಾವುದು 

ಹೊಲ್ಲ ಹ ಕೇಳೆಂದನಾ ವಾಲ್ಮಿ! ಇಕಿ ಸುವಿವೇಕ 

ನೀನು ಮೋಕಾನಿೀಕರಲ್ಲಾ 

ಸ್ಥಾ ನವಾಮತ್ತ ಮನು ೋಕದಿ 

ಸೀನು ಸರ್ವ ಇಮಾ ಮಾಸದಿ ಸದನೆವಾಗಿಸ್ಸೆ 

lv | 

EN 



೧೬೮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ತಾನಿದೇ ಸಾಧಾರಣ ಸ್ಕಳ 

ನೀನು ಸೀತೆಯು ಸಹ ವಿಶೇಷ 

ಸ್ಥಾನವಾಗಿರಲೆನ್ನ ಕೇಳ್ದು ದಕಂಬೆ ರಘುನಾಥ | ೭ 

ರಾಮ ಕೇಳ ನನಗೆ ಸೀತಾ 

ಬಣವೆ ಸಹಸುಖದಿಪ್ಪ ಮನೆಯನು 

ಸೋಮನಂದದಿ ಶಾಂತನಾಗಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಕುಂನೆಂಬ [| 

ಭ್ರಾಮವಿಐದೆ ಸಮದಿ ಜಂತು 

ಸ್ಫೋಮದಲಿ ಮಧ್ಯ ಸ್ಮನಾಗಿಹ 

ಸ್ಟಾನಿ ನಿನ್ನ ನವರತ ನೆನೆವರ ಹೃದಯ ಸ್ ಐಗೆ sp 

ಧರ್ನ್ಮುದಿಂದಿಹೆ ಲೋಕ ಗತಿಯೆನ 

ಧರ್ಮವಿಡಿದೀ ವಿಷಯ ನರಕವ 

ನೆಮ್ಮದ್ದೊವ ಬಿಟ್ಟು ನೀನೇ ನರಮ ಗತಿಯೆಂದು || 

ವೊಮ್ಮೆಯೂ ಬಿಡದಿರ್ದ ನಿನ್ನನು 

ನೆಮ್ಮಿದವರಲಿ ಸೀತೆ ಸುಿತೆಲೆ | 

ರಮ್ಮವಾಸವ ಮಾಡುವಾ ಸು ಖಮಂದಿರವು ನಿನಗೆ ||} 

ನಿನ್ನ ಜ್ತ ಮಂತ್ರವನು ಜಪಿಸುತ 

ಹರ್ಫಿಶವು ಸುಖದುಃಖ ಶೀತೋ 

ಹಸ್ಲೋನ್ಸತಿಯ ಸಮಗಂಡು ಪುತ್ರಕಳೆತ್ರ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ: | 

ಹೊನ್ನು ಮನೆ ಪಶು ರಾಜ್ಯ ಸಂಪದ 

ಚೆನ್ನೈ ಯರೆನಿಪ್ಪಾವಕೊಳಗೂ 

ಭಿಟ್ಟಿ ನೆಂದುಳಿದವರೆ ಹೃದಯವೆ ಸುಖದ ಗೃಹ ನಿನಗೆ. 

ನನು, ದೆಂಬೀ ಹಮ, ದಿಲಜೆ ಟ್ರ ಬ್ರಹ 
ಸುವ ಒನಾವಗ ಶಾಂ್ ತಾಗಿ 

ool 

ಬೊಮ್ಮ ಕಂಡುದನೇನ ಬಯಸದೆ. ಹಳಿಯೆ ಕೋಪಿಸಡೆ | 



ಹದಿನೈದನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೬೯ 

ದುಮೆ ೪ಿಸದೆ ಸುವರ್ಣಶಿಲೆ ಮ 

ಣ್ಣ ಮೆ ನದಿ ಸರಿಗಂಡಜೊಳಗೆ ಸೋ 

ಕನು ಸುತ್ತಿ ದಧ್ವನರ ಹ ಹ ಗ ದಯನೆ ರಾವ ಸಾ ಜಿನು ನಗೆ 

ನಿನ್ನ ಲನುದಿನ ಮನವ ಫಿಲಿಸುತ 

ನಿನ ಲೇ ಜ್ಯಾ ಯೋಚಿಸು 

ದನ್ನುದಿ ನ ಬಂದುದನುಣಾತ ಸಂತುಷ್ಟ ನಾಗಿರುತ || 

ತನ್ನ ಮ ನಿನವಾಕ್ಭಾಯ ಕರ್ಮದ 

ಚೆನ್ನ ಸಲ ಸನ್ಯಸ್ಥನಾಗಿಯ 

ನಿನ್ನಲರ್ಪಿಸುವವರ ಹೈದಯನೆ ಗೃಹ ನಿನಗೆ ರಾಮ... |೧೨॥[. 

ವ ಸುಖಭೋಗಗಳು ಬಂದಡೆ 

ಭಾವದಲಿ ಹರುಹಿಸದದರ ಪರಿ 

ಯಾವನಿಷ್ಠ ಪ್ರಿಯವು ಬಂದರು ಮನದಿ ಯೋಚಿಸದೆ 1 

ದೇವ ನಿನ್ನ ನಂಜಿ ನೆರೆ ಮಾ 
ಯಾ ನಿಕಾರವಿದೆಲ್ಲನೆಂದರಿ 

ದಾನಗಂ ತಿಳಿದವರ ಹೈದ್ಣ್ಯೃಹೆ ನಿನಗೆ ಸುಖಸದನ ೧೩ 

ಅರು ಭಾವ ವಿಕಾರ ದೇಪನಿ 

ದಾರು ತಾನಲ್ಲೆ ೦ದು ಪಾ ್ರಿಣವ 

ಸಾರಿ ಕುತ್ತೃಷೆ ದುಃ ಪ ಸುಖನಂತಃ ಃಕರಣಕೃಸೆ | 

ಸೇರನೆನಗಿವನರಿವ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ 

ಬೇರೆ ನಾ ಸಂಸಾರ ಧರ್ಮವ 

ತೂರಿಬಿಟ್ಟ ನರಂತರಂಂಗವೆ ಚೊಕ ಕ ಗೃ ಹ ನಿನಗೆ |೧೪| 

ಎಲ್ಲರಂತರ್ಗ್ಗಹೆಯಲನುದಿನ 

ನಲ್ಲ ಚಿದ್ರ ನವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಸ ಸು 

ಲೋಲ್ಲಸಿಸ ನಿರ್ದ್ವಂದ ೈನಾಗಿಯು ಸರ್ವಗತನಾಗ | 



೧೭೦ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಆಯೊಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ಆಲಿಯ ಯಿಲ್ಲೆ ಲ ಬುಧದ 

ಯಲ್ಲ ಯೇಕವದಾದನರ ಹ 

ತ್ಪುಲ್ಲ ವಾಸವ ಮಾಡು ಸದೆ ಸೀತೆ ಸಹವಾಗಿ | ೧೫ | 

ಹೇಳುತನುದಿನೆ ನಿನ್ನಷಾಮವ 

ಕೇಳುಕನುದಿನ ದಿನ್ನೆ ಮಹಿಮೆಯ 

ನಾಲಿಸ ನ ನಿನ್ನ್ನ ಖು ರೂಪನ ಹೃದಯ ಕದಿ 

ಆಳುಗೆಲಸವ ನಿಗೆ ಮಾಡುತ 

ಹೋಳು ವಮೊಗಡದೆ ಪೂಜಿ ಜಿಸುತ್ಮನೆ 

ಮೇಲೆ ನೀ ತವಗೊಜೆಯನೆಂಬಸ ಹೈದಯಗೃಹ ನನಗೆ | ೧೬! 

ಕಡೆದ ತಂದೆಯು ತಾಯಿ ಭಾ ತೃ 

ಬಿಡೆನು ನಿನ್ನನು ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ 

ಬಿಡದಿಇಲೆ ದೀಪಾರ್ತ ಬಂಧುವೆ 
ಗ್ಗ ಇ ದೂ ಮೆಮೆ ಲವ 

ಪಿಗೆ ನೀನೇ ಗತಿಯದಿಪ್ಪರ ಹೈದಯೆ ಮನಿ ತ 

ಸುಹ್ನತ್ತಿ ಯಾದಿಗೆಳು ॥ 

|, ೧೭ | 

ಕಪು ಲೋಕ ಜೇಸ್ಟಳ pe at (ಕ್ಸ 

ನೇಂದ್ರ" 

ಬದಿ ಯು ಚಿತ ಸಕವಾಗಿ ॥ 
ಛ ವಂ 

ಸಾ ಡಿ 

SE L 1 ೧೧ 

{x} ಚ ೌಫ್ 

ದ 21, ಈ ಸ J a J ದಿ ಲ 

ನಾಮು ನಿಜದಲಿಯರಿತೆ ಸರ್ವರ ಫಾ ಲಂ ಇನಿ ನಿನಗೆ [ಗಿ 

ವಾಮನೆ ಶ್ರೀಧರ ಮುಕ ಂದರ 
ಜನಿ A 

ಮಾ ಮೋರೆ ವಾ ಸುಬ ಸೋಷೇಂದ್ರ ಡರಸಿಂಶಾ || 



ಹದಿಕೈದನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೭೧ 

ಯೂಮಿಧರ ಧಸಣೇಧರಾಧರ 

ಇವೆ;ರೆಸಭವ ತಾತನತಜನ ತ್ರ 

ಆ. ಸೇನುವೆಯೆಂಬ ವಶ ಹೈತ್ಯಮಲ ಗೃಹ ರು ನಿನಗೆ | ೧೯ | 

ಬೋದನೆ ಗತಿಯೆಂಬನರ ಹೃದಯದಲಿ ಮನೆ ನಿನಗೆ 5೦ 

ಬಣ ತ್ಲ್ ಜಾ <0 
ಸುಕ ಸಂನಿನ್ಮ್ಮಾತ್ರಿ ವ 

ಪ್ರತ್ಯಗಾದ್ವಯತಿತ ಶಾಂತ ಓರಾಳ ನಿರ್ಭೇದ | 

ವಸು ವಾಜ ತಿದೂರ ಸಕಾ 

ದೃಸ್ಮ ರಾಮಾ ಕಾಮಮಯಿಂಬು ವಿ 

ರಕ್ಕಿಯುತವಲಿ ಸೀತಿ ಸಹಿತಿರು ರಾಮ ಮನೆಯಾಗಿ || ೨೧ [| 

ಮುಮೆಯನು ಧಿಟ ಮೆದೆ 

SN ಸಷ ಪು ಪ್ Eye 
ಮಲನ ನ್ಹಿುಬಿರಿಂ2 ರಘೂತ್ಸಬರಿ 

| ೬ ನ 

ಗಸ್ನೆಗತಕದಿ ಬಿನು ಮೂಢರು ಬಭನಂತವೆರು || 

ನನ್ನೆ ಪಾವೆಸಿಷಾಡಿ ಮಾಡದೆ | 

ಯುವ್ಬ ತದಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ: ಯಸಷಿ ಸಂ 
| 

ಪತ್ರೆಯ ಪೀ ರಾಮರ ಮಾಂ "ಂಬೆಳಜು ವರ್ಣ | ೨೨ || 



೧೭.೨ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ನರ್ಣಮಾತ್ರ ದ್ವಿಜಜನನ ಬಳಿ 
ಕನ್ಯ ಜಾತಿಃಸಂಗ ಶೂದ್ರಿತಿ 
ಯನ್ನು ರಮಿಸಿಯನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದವು ಬಳಿಕ... | ೨೩ ॥| 

ಕಾವು ಕೆಂಕರನಾದಗುಂಟೇ 
ಹೇಮಕುಲಗುಣದೈವ ಗುರು ಪಿತೃ 
ನೇಮ ಸಂಧ್ಯಾ ಸ್ನಾನ ಶರ್ಪಣ ಪೂಜೆ ಭಕ.:ಕಿಗಳು | 
ತಾಮಸಾನೃತ ಡಂಭ ಕೊಲೆ ಹೊಲೆ 
(ಮೆಯಿಲ್ಲದ ಮಾತು ಚಿತ್ತ ಸಿ 

ಭ್ರಾಮ ದುಃಸ್ಸಂಗತ್ಯ ಕೋಪಾಲಸ್ಯ ನೆಲೆಯಹುದು | ೨೪ || 

ಕಟ್ಟ ಶೂದ್ರಿಯ ಮೆಚ್ಚಿ ನಾನತಿ 

ದುಷ್ಟಚೋರ ಸಂಗತಿಯಲೊಡ 

ಬಟ್ಟು ಜೋರನೆಯಾಗಿಯೆನುದಿನೆ ಕಳುತ ಬಿಲುವಿಢಿದು | 
ನಿಟ್ಟೆ ಬೋಳೆಯ ಬಾಣ ಸಹೆಜವ 
ಹುಟ್ಟಿದನು ಜೀವರನು ಕೊಲಲೆನೆ 

ಬಟ್ಟೆ | ಪಟ್ಟಿಣವೂರು ಕೇರಿಯ ಸುಲಿದು ತಿರುತಿರ್ಜಿ (391 || 

ಹೇಸದಾಯಿತು ಚೆತ್ತ ಹೊಲೆಕೊಳೆ 
ಮಾಸದಲಿ ನಾಮೇಧ್ಯಗವರಿಗ 
ವಾಸಿಗೆಟ್ಟರು ದೋಷ ಬಂದರು ಕೆ ಶವಾದರೆಯತಿ | 
ಕಾಸುವೀಸವು ನಿರತಿ ಬಾರದೆ 

ಮಾಸಿ ಮನೆ ಹೆಂಗಳಲಿ ಬಲಿದುದು 

ದೇಶವೆನ್ಸರೆ ಮೆಚ್ಚಿದಾತಗೆ ಮಸಣ ಲೇಸೆಂದು | ೨೬ |; 

ಒಂದುದಿನ ಸುಲಿಯಲಿಕೆ ಬಟಿ ಗೆ 

ಸಂದಿರಲು ಮಾರ್ಗದಲಿ ಬನ್ಸರ 

ಮುಂದೆ ಕಂಡೆನು ಸಪ್ಮಸೂರಿಯರಂತೆ ಜೆಳಗುತಿಶಿ || 



ಹದಿನೈದನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೩೩ 

ಹಂಜಿ ಮುಂದನು ಮತಿದು ರಾಮ ಮು 

ಕುಂದ ನಾರಾಯಣ ಜನಾರ್ದನ 
ಸಿಂಧುಶಯನ ಮುರಾರಿ ಮಾಧವ ಯೆನುತ ಬರುತಿರಲು | ೨೭॥ 

ಹೋಡೆನಾಕ್ಷಣ ಕೂಡಿಯನರನು 
ಬಾಧಿಸೆಲ್ಲವ ಸುಲಿಯೆ ಲೋಭದಿ 
ಹಾದಿಗಳ್ಳ ವರುಟ್ಟಿ ಕಂಥೆ ಕಷಾಯನೆಳೆವುತಿಕೆ ॥ 
ಹೋ ದುರಾತ್ಮಕ ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲೆಲೆ 

ಕಾಡು ವಶ್ರವ ಸೆಳೆವೆ ಹೇಳಿಂ 
ದಾ ದಯಾಳುಗಳೆಂದಡೆಂಜೆನು ಮಗುಳೆಯವರೊಡನೆ | ೨೮ | 

ಗಂಟು ಗಿಂಟು ಸುವಸ್ರ್ರವೇನಾ 

ಗುಂಟಿಡೆ್ಸವ ಸುಲಿದ; ಕೊಳಚೇ 

ಕುಂಟು ಮನೆಯಲಿ ನಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗುಣಲು ಬೇಕಾಗಿ || 

ಮಂಟೆಯದ ಗಿರಿವನದಿ ಮಾರ್ಗದಿ 

ಕಂಟಿಕದಿ ಸುಲಿದೊಯ್ಯದಿದ್ದರೆ 

ಶುಂಠ ಯೆನ್ನರೆ ಮನೆಯ ಹೆಂಡಿರು ಮಕ್ಕಳೆನ್ನೊಡನೆ 1೨೯॥ 

ಎನಲು ಮತಕ್ತೆನ್ನೊಡನೆ ಮೆಲ್ಲನೆ 
ಮುನಿಗಳೆಂದರು ನಮ್ಮ ವಸ್ಮುವ | 

ನಗೆ ಕೊಡುವೆವು ಹೋಗಿ ಬಾ ಮನೆಗೊಂದು ವಚನನನು ॥ 

ವನಿತೆ ಸುತರನು ಕೇಳು ನಾನನು 

ದಿನದಿ ಸುಲಿತಂದೀ ನುಹಾಘ 

ಕೃಷುಗುಣದಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಿತುಣಬೇಕಲಾ ಯೆಂದು | ೩೦ | 

ಬೇರಿ ಬೇಕೆನೆ ತನಗೆಸುತ್ತನೆ 
ಸೂರೆಗೊಂಬಿರಿ ತಂದ ವೆಸ್ತುವ 

ಸೇರಿಸುಂಬಿರಲೇ ಮಹಾಪಾಶಕವನೆಂದರಿದು. || 



೧೭೪ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ಬಾರಹೋಗಾ ಮನೆಗೆಯನ್ನಗ 

ದಾರಿಯಲಿ ನಾವಿಸ್ಸೆವೆಂದೆನೆ 

ನಾರಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ ಮುನಿಗಳೆಂದಂತೆ | ೩೧ | 

ಕೇಳು ರಾಘವ ಮನೆಯರೆಲ್ಲರ 

ಹೇಳಕಿಂದರು ಕರ್ತು ನೀನಿರೆ 

ಕೇಳ ಬಂದೈ ನಮಗೆ ಪಾಪದ ಗೊಡನೆಯೇ ಯಿಲ್ಲ ॥ 

ಬೀಳೆ ನರಕಕೆ ನೀನೆಯೆಂದರೆ 

ಶೂಲನೆಜಿಯಲಿ .ತಾಗಿದಂತಾ 

ನಾಲಿಸುತ್ತೈತಂಬೆನಾ ಕರುಣಾರ್ಣನರ ಹೊರೆಗೆ | ೩೨ | 

ಆ ಮುನಿಗಳೀಕ್ಷಣದ ಮಾತ್ರದಿ 

ಶಾಮಸಾಂಗವು ಹೋಗಿಯಾಗಳ 

ಸೋಮನಂದದಲೊಳಗೆ ಶುದ್ಲಾಂತೇಕರಣನಾಗಿ | 

ಭೂಮಿಯಲಿ ನಿಡುಸರಳನಿಡುಕುತ 

ನೇನುದಿಂ ದಂಡಸ್ರಣಾಮದಿ 

ಸ್ಥಾಮಿಗಳಿರಾ ರಕ್ಷಿ ಇಂವಾ ಸೈೈಗೆಡೆದೆ aa 

ಅದ್ದೆನಬ್ದೆನು ನಿಶೆಯ ಶರಧಿಯ 

ನುದ್ಧರಿಸಿ ಕರುಣಾಳುಗಳಿರೆನೆ 

ಬಿದ್ದವನ ನೋಡುತ್ತ ನುಡಿದರು ಮುನಿಗಳೆನ್ನೊ ಡನೆ | 

ಯೆದ್ದು ನಿಲು ನಿಲು ಸಾಧುಸಂಗದಿ 

ಭದ್ರ ಫಲನುಂಟೀಕೆ ಬೆದರುವೆ 

ತುದ, )ಹೀನೆರಿಗುಂಟಿದೊಂದ. ಸದೇಶವೆಂದೆನುತ I ೪ || 

ನೋಡಿದರು ತಮ್ಮೊ ಳಗೆ ಮಂತ್ರವ 

ನೀಡಲಾಗದಿನಂಗೆ ದಿ ದ್ವಿ ಜತೆಯ | 

ಫೇಡಿನಾಧಮ ಉಗ ತ್ತಿ ಯದಿಲ್ಲ ನನ್ಮಿದಿರ | 



ಹದಿನೈದನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೭೫ 

ನೀಡಿ ಬಿದ್ದುದರಿಂದ ಯತ್ನವ 

ನೋಡಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಹುದೀತಗೆ 
ಕಾಡೆ ಹೊಗಿಸನೆ ನೋಕ್ಷವನು ಕೊಡಬೇಕಿವಂಗೆನುತ (| ೩೫ | 

ರಾಮ ಕೇಳಿಂತೆನೆತ ನಿನ್ನೆಯ 

ನಾನುವಸೆ ಸ್ಮೈವ್ಯಸ್ತ ವಾಗಿಯೆ 

ಹ! (ಕಾಗ್ರಚಿತ್ತದಶೆಲವೊ ನೆರೆ ಬಿಡಜಿ | 
ಆ ಮರಾನುರಯಂಡೆಳುತ್ತಾ 

ಭ್ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿ ಜಿ ನಾವು ಮರಳ 
ಭೂಮಿಗೆಯ್ದನ ನ್ನ ಬಿಡದಿರೆನುತ್ತ ಕರುಣದಲಿ {i a೬ || 

ಎಂದು ನಡೆದರು ದಿನ್ಯ ಮುನಿವೆರ 

ಸಂದು ಸ್ವೇಜಾ Rae ನಾ. 
4 ಭ್ರ" 

ನಿಂಡೆಸವರುಸದಿಷ್ಟ ಜಪದೇಕಾಗ್ರಚಿತ್ತದಲಿ | 
ಹಿಂದೆ ನೆನೆಯದೆ ಮುಂಡೆ ಬಯಸದೆ 

ಅಂಡು ಬಾಹ್ಯ ವ ಮರೆದು ನಿಶ್ಚಲ 

ದಿಂದ ೫ ಕಳಿಡೆನು ಮರಮರಾಯೆನುತ [| ae |] 

ಸರ್ವಸಂಗೆವಿಹೀನೆನಾಗಿ 

ದ್ಹುರ್ನಿಯಲ್ಲಿಕೆ ಹುತ್ತುದೇಹವ 

ಖರ್ನಿಸಿತು ಹಲಯುಗ ಸಹಸ್ರವ್ರ ಸಲಲು ಮುನಿನರರು | 
ಪೂರ್ವಹಿಶಕೃತವರಿದು ಬಂದಾ 

ಸರ್ವಭೂತದಯಾ ಹರರ್ರಜಿತೆ 

ಗರ್ವರೆನ ನು ಫೆರಿದರಾಲಿಸಿ ರಾಮೆನಾನುವನು | ೩೮ | 

ಏಳೆನಲು ನಾನೆದ್ದು ಬಂದೆನು 

ಇಲಸೂರ್ಯಕು ಮುಗಿಲಲುದಿಸಿದ 

ಮೋಲು ಹುತ್ಮನು ಬಗಿದು ದಿವ್ಯ ಶಢೀರವಿದೆನಾಂತು | 



೧೭೬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ಯೇಳು ಮಂದಿಯ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರಿ. 

ಹೇಳಿದರು. ನಾಮನನು ನನಗೆ ಸು | 

ಶೀಲನಿಧಿಗಳು ನೀನು ವರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿಯೆಂದು | ೩೯ | 

ಎರಡನೆಯ ಜನ್ಮನಿದು ನನಗೆನು 

ತಿಶಜೆ ವಲ್ಮೀಕದಲಿ ಜನಿಸಲು 

ಪರಮ ಮುನಿಯಾಗೆಂದು ನಡೆದರು ದಿವ್ಯ ಗತಿನಿಡಿದು | 

ರ ರಘೂತ್ಮಮ ನಾನು ನಿನ್ನುರು 

ರದ ನಾನು ವರಸ್ರ ಭಾನದಿ 

ರಿಯ ಮುನಿ ನಾಸೆಂಬಿ ನಿತು ಗುಣವಾಯ್ತು ಶನಗೆಂದ || ೪೦ | 

2 

೮? (ಯೈ 

ಇಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ಸಹಿತರ 

ವಿಂದನೇತ್ರನ ನೀಲಗಾತ್ರದ 

ಲಂದವಜೆದ ಜಹೊನುಕುಟಿ ನಲ್ಪಲದುಡುಗೆಯನುನಿಡಿದು | 
ಬಂದೆ ನನ್ನಯ ಮುಂದೆ ರಾಘವ 

ಬೀಡು ಹ ವಿದೇಶ ಮು ಕ್ತಿ 

ಸಂದೆನಂಬುಸಕೇನು ಸಂತಯ ವೆಂದನಾ ಮುನಿಪ |೪೧॥| 

ಸಾನು ಕಾನಿತ ಬೇನು ರಾಮನ 

ಸಾಮ ಚಿಂತಾರತುನ ಶ್ರೀರಘು 

ರಾಮನಾಮವೆ ಕಲ ಸತರುವಿಂದಧಿಕವೆಂಬುದನು || 

ಸ್ವಾಮಿ ಜೇಳಲಜಿಇ ಶಾನತಿ 

ತಾಮುಸಾಧಮನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಯ 

ನಾನುದಿಂದೀ ಪರಿಯ ಸಡೆಯನೆ ಮುನಿವರೇಣ್ಯತೆಯ | ೪.೨॥ 

ಏ ಸ್ಪಸ್ತನಾ ಹೀ ನಾಗಿ: ಜ್ತ ತಾರ್ಥನಾದೆಕು 

ಹತಿ ರೀಗಿರಿಯಲ್ಲಿ” ನಿನಗಿರೆ 
ಸ ಸುಸ್ಕ ಳವ ತೋರಿಸುವೆನೀಗಳೆ ರಾಮ ಬಾಠೆನುತ | 



“ ೧೭೭ 

ಉತ್ತುಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 
ರೊತ್ತಿನಲಿ ಶಿಷ್ಕೌಘ ಸಹ ಬರೆ 
ಹತ್ತಿ ಮಧ್ಯದ ಶೃಂಗಗಿರಿ ಸುಸ್ಮಳವ ತೋರಿಸಿದ | ೪೩ 

ಅಲ್ಲ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲಿ ಶಾಲೆಯ 
ಚೆಲ್ರಯೆರಡನು ಮಾಡಿ ದಕ್ಷಿಣೆ 

ಯಲ್ಲಿ ನದಿಯಿರಲಾ ಚತುಃಶಾಲಾ ಸುಶೋಭನದಿ || 
ಬೆಲ್ವ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಡನೆ ದಿನಿಜರಿ 
ಗೆಲ್ಲರಿಂಗತಿಶಯನಫೀವುತ | 
ನೆಲ್ಲರನು ಮೋಹಿಸುತ ಸೌಖ್ಯದಲಿದ್ದರದರೊಳಗೆ | ೪೪ | 

ಇವಮುನಿಇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿ ಮಾ 

ಳ್ಬ್ರಾ ಮಹಾಸೂಜೆಯನು ನಿತ್ತಲು 

ಪ್ರೇಮದಿಂ ಕೈಕೊಳ್ಳುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ಸಹವಾಗಿ || 
ಕೇವುದಿಂ ವರಮುನಿ ಸುರೌಘ 

ಸ್ಕೋಮ ಹರುಹಿಸಲಿದ್ದನಾ ಸು 
ತ್ರಾಮ ಸತಿಸಹಿತಿದ್ದಯೆಂದನು ಆ ಮಹೇಶ್ವರನು | ೪೫ ॥ 

ಸಂಧಿ ಹದಿನೈ ದಿದ ಸೊಳಗೆ ಸದ 
ವೃಂದಗುಣಯುತವಾಯ್ಕು ತಿಥಿಗಳಿ 

ದೊಂದು ಮನದಿಂ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಡಖಿಳೆ ಸಾಸಹರ | 
ಬಂಧನವ ಪರಿಹರಿಸಿ: ಪರಮಾ 

ನಂದ ಸಿದ್ಧಿ ಯನಿತ್ತು ದೇವ ಮತಿ 

ಕುಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೃಸಿಂಹೆ ಸಲಹುನನು 1೪೬ 

ಆಂತು ಸಂಧಿ ೧೫ಕ್ಕೆ ಪವ ೬೪೯ಕ್ಕೆ 
ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ 

Lf th 



| ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮೇ | 

ಸಂಧಿ 

ದಶರಥನ ನಂರಣ ಭರತನ ದುಃಖ 

ಸೂಚನೆ || ರಾಮಚಿಂತೆಯಲಳಿದೆ ದಶರಥ 

ಭೂಮಿಪನ ಹೊರೆಗನುಜಸಹ ಬಂ 

ದಾ ಮಹಾಸತಿ ಭರತನಳಲಲು ತಿಳ್ಳಹಿದನು ಮುನಿನ | 

ಸದ | ರಾಮನಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿ ಮಾ 

ಛಾ. ಮಹಾಪೂಜೆಯನು ಕೈಕೊಳು 

ತಾ ಮುನೀಶ್ವರನೊಡನಿರಲು ಸುಸ್ಮಳವ ತೋಕೆನಲು | 

ಧಾಮ ನೀ ಸರ್ವಕ್ಕೆ ಫನಚಿ .: 

ದೊ ಸೀಮದಂದದಿ ಪೂರ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 

ಭಾಮಿನೀ ಸಹ ಚಿತ್ರ ಕೂಟದಲಿದ್ದು ಸಲಹೆಮ್ಮ . |೧| 

ಕಾಂತೆ ಕೇಳ ರಾಮನೆಗಲಿ ಸು 

ಮಂತ ಬಂದನು ಯೋಗಲಶು) ಜ | 

ಲಾಂತನಿಲ್ಲದೆ ಮುಸುಕನಿಟ್ಟಿಸ್ಮಮಯ ಸಮಯದಲಿ | 

ಚಿಂತೆಯಲಿ ಹೊರಗಿರಿಸಿ ರಥವ ನೃ 

ಪಾಂತಿಕಕ್ಕೊಳನೈದಿ ಶಜಶಬು 

ದೋಂದಿಂ ಫನಿಸಿರಲು ಶೋಕದಿ ನೃಸತಿ ಬಿಸಗೊಂಡ | ೨ 



ಹದಿನಾರನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಏನು ಹೇಳು ಸುಮಂತ ರಾಘನ 

ಇನಕೀ ಲಕ್ಷ ಣರದೆಲ್ಲಿರೆ 
2 8 

ನೀನು ಬಿಟ್ಟಿತಂಡೆ ಪಾತಕಿಯಾದೆನಗೆ ರಾಮ | 

ರ ಡಾ fas Clo 0 £1 8 ಜು ರಳು ಬಿ Gb ಛಿ i (೯ ಕೆ Cs ಜ್ರ 

ಧೇನು ಹಾ ಯೆಂಜಿರುತ ಹೆಳನಿಸುತಲ್ಲಿ ಸೈಗೆಡಿದ af 

ಸಾವನನ ದೂರದಲಿ ಬಿಟ್ಟಿಕೆ 

ಹಾ ನಿಧಿಯೆ ಯೆನುತಿರಿ ಸುಮಂತನು . 

ಭೂವರಗೆ ಕೈಮುಗಿವುತಂದನು ರಥೆದಿ ಕರೆದೊಯ್ದು || 

ಗರು els) ಶೈಂಗವೇರಿಗೆ 

ಪಾವನೆದ ಗಂಗಾ ತಬಾಕದಿ 

ನಾನಿರಲು ಫಲನುಖಲ ಸಹ ಮುಂದಿರಿಸಿ ಗುಹೆ ಕಂಡ | © 

ಹಸ್ಮದೆಲ್ಯದ ಮಟ್ಟಿ ಪ್ರಿಯದಲಿ 

ಮತ್ತದನು ಮೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸ ಸುಟಿನು Ke 

ಹತ್ತಿ ರಗೆ ನಟಿಡ ಹಾಲನು ತಾಯೆಸುತ ತರಿಸಿ || 

ನೆತಿ ಗಿಕ್ಕಿಯೆ ಜಟೆಯ ಮಾಡುತ 

ಹೆತ್ತವಂಗಳಜೀಡವೆನ್ಸೈಕೆ 

ಗಿತ್ತಯೋಥ್ಯೇಯ ಮಿಗುವ ಸುಖವುಂಟೆನ್ನು ನೆಮಿಸಿದೆನು 1೫ 

ತಾಯಿ: ಗೆ:ಗಿಜಿನೆನ್ಸೈ ನಗಲಿದ 

ಮಾಯೆಗಳು ಬೇಡೆನು ಮುನ್ಸಿನ | 

ರಾಯನನು ಸಂಶನಿಸಿ. ದೆಸೆ ಬಳಿಕೆ ಸೀತೆ | 

ಬಾಯರಳಿ ಕಣ: ನೀರ ಸುರಿವುತ 

ವಾಯದಲಿ ನೋಡುತ್ತ ರಾಮನ 

ತಾಯಿಗೆರಗಿಡ ಮುಖಪಲೆಂದಳು ನನ್ನೊ ಡನೆ ಕರಿದು 1೬] 



೧೮೦ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ಅತ್ತೆಮಾವಂದಿರಿಗೆ ಸಾಷಾ ೦ 
ಗೋಕ್ತ ವೆರಗಿದೆನ್ಗೆ ನೆನುತ್ತ ಛು 
ತತ್ತ ಕಾನೆಯನೇರಿ ನಣೆದರು ಗಂಗೆಯನು ಕಳಿದು | 
ಮತ್ತೆ ಕಾಂಬನ್ನಿದ್ದು ದುಃಖಿಸು 
ತಿತ್ತ ಮುರಳಿದು ಬಂಜಿನೆನಿ ಕೇ 
ಳುತ್ತ ಕೌಸಲೆ ಮರೆನಿಡಿಸುತಿಂತೆಂದನರಸಂಗಿ la | 

ಕೈಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕಿತ್ರೆ ರಾಜಾ 
ನೀಕವೆಂಬುದಕೆನ್ನೆ ರಾಮನ ; 
ನೇಕ ನೂಕಿಜಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಳವಿಸಲೇಕೆನಲು ಕೇಳಿ | 
ತೇಕಿದರು. ನೃಪ ಹುಣ್ಣಲುಪ್ಪ ನು 
ತೋಕಿದಂತಶ್ರುಗಳಲೊರಲುತ 
ಸಾಕು ಕೌಸಲೆಯಂಬ ತಿರುಹುವೆ ಗಾಯದೊಳಗೆಂದ [ಲ|] 

ಇಂದುಮುಖಿ ಕೇಳೆನಗೆ ಪ್ರಾಣವು 
ಥಿಂದಿರಲು ನನಗೊಬ್ಬ ಮುನಿಯಿಂ 
ಬಂದಿಹುದು ಬಲು ಶಾಪ ಬಾಲ್ಯದಿ ಯೌವನದಲಾನು | 
ಸಂದೆನುದ್ಹೃತ್ತದಲಿ ಬೇಟಿಗೆ 
ವೊಂದುದಿನ ಶರಧನು ಸಹಿತ ಮಗ 
ವೃಂದಡಾಕೆಯಲಿರುಳು ವನಮಧ್ಯದಲಿ ಸಾಧಿಸುತ | ೯ 

ಅರ್ನರಾತ್ರಿಯಲಾಸರಿಗೆ ಜಲ 
ಕದ್ದು ಮುನಿಸುತ ಬಂದು ಮೊಗೆದನು 
ಹೊದ್ದಿ ಕೊಡದಲಿ ಬುಡುಬುಡಿಸೆ ನಾ ಕೇಳಿ ಗಜನೆಂದು ॥ 
ಶಬ್ದ ಭೇದೀ ಶರವ ಬಿಟ್ಟಡೆ' | 
ಬಿದ್ದನೋ ಹಾ ವಿಧಿಯೆ ಪರರಿಗು 

ಪದ್ರನೇನನು ಮಾಡಿದವನೇ ಯೆಂಬ ನುಡಿಗೇಳ್ಲೆ | ೧೦ |} 
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ತಂಬೆಶಾಯಾಸರಲಿ ಹಾರುವ 

ರೆಂದೊರಳ ನಾ ಹೋಗಿ ಭಯದಲಿ 

ಬಂದು ಮೆಲ್ಲನೆ ನುಡಿದೆ ನಾನಪರಾಧಿ ದಶರಥನು | 

ಮಂದನರಿಯಡೆ ಬಿಟ್ಟೆನಸ್ತ್ರವ 

ತಂದೆ ರಕ್ಷಿಸು ಸ್ವಾಮಿಯೆನುತ 

ದ್ವಂದ್ಕ್ರ ಚರಣದಿ ಹೊರಳಿಯತ್ತೆನು ಗದ್ದ ದಾಕ್ಷಂದಿ | ೧೧ | 

ಎಂದಡಂಜದಿರರಸೆ ವೈಶ್ಯ ಮು 

ನೀಂದ್ರ ಸುತನಾ ಬ್ರಹ ನಧೆಯೆಂ 

ಬೊಂದು ಶಂಕೆಯೆ ಬೇಡ ನನ್ನಯ ತಾಯಿತಂದೆಗಳು | 
ಕಂದನುದಕವ ತಣನೆನುತ ತೃಷೆ 

ಯಿಂದ ಹಾರುತ್ತಿಹರು ಕಟಕಟ 
ನೊಂದುಕ್ಷಣ ನೀ ಹೋಗಿ ಜಲನನು ಕೊಟ್ಟು ಬಾ ಯೆಂದ |೧೨/ 

ಕೊಟ್ಟು ಜಲನನು ಪಾದಯುಗಳವ 

ಕಟ್ಟ ಕೊಂಡೆಲ್ಲನನು ಹೇಳಿಕೊ 

ಸುಟ್ಟು ಕಳಗಲ್ಲದಡೆ ಮತ್ತಿತ ನಾನು ಪ್ರಾಣನನು' || 
ಬಿಟ್ಟಿ ನಪ್ಪಾ ತಾಳಲಾರೆಮು 

ನಟ್ಟ ಶರವನು ಕೇಳೆನಲು ನಾ 

ಮುಟ್ಟಿ ಕತ್ತ ನು ಸೆಂಕಟಿನನದನಾರಿಗೆನಬಹುದು | ೧೩ | 

ಜಲವ ಕರವತಿ ಪಿಡಿದು ಹೋದೆನು 

ಹೆಳೆಯವೃದ್ದರ ಹಶಿನು ತೃಷೆಯಿಂ 

ಬಳಲುತೆಂಬರು ತಮ್ಮೊಳೇಕೈ ತಳುವಿದನು ಮಗನು || 

ಕಳವಳಿಸಿ. ತೃಷೆಯಿಂದ ಮುಫ್ಲಿನ 

ರಳಲುವರು ಯೆಂದರಿವನೆಂದೂ 

ತಳುವ ಮಾಡನು ಭಕ್ಕಿವಂತಕೆನುತ್ತ ಹಲುಬುವರು | ೧೪ || 
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ಚಿಂತಿಸುತ್ತೆನ್ನುಲುಹ ಕೇಳು 

ತ್ತಿಂತು ತಡೆನರೆ ಮಗನೆ ಹತ್ತಿಕೆ 

ಮುಂತೆ ತಾ ಯೆನುತಂಧಕರು ತೃನೆಯಿಂದ ಕಳವಳಿಸಿ || 

ಸಂತಸದಿ ಜಲನೆನ್ಲಿ ಯೆನೆ ನಾ 

ಮುಂತೆ ಬಳಿಯಲಿ ಹೋಗಿ ಪಾದಾ 

ಕ್ರಾಂತನಾಗುತ್ತೆಂದೆ ನಾ ಸುತನಲ್ಲ ದಶ2ಥನು | ೧೫ ॥ 

ಮೃಗವ್ಯಸನದಲಿ ಪಾಪಿ ನಾರಾ 

ತ್ರಿಗಳಲಿಕೆ ನಿಮ್ಮಾತ್ಮ ಸಂಭವ 
ಮೊಗೆಯೆ ಜಲನನು ಗಜವೆನುತ್ತಾ ನೆಚ್ಚಡವನಿಯಲಿ | 

ಚಿಗಿದು ಬಿ:ಳಲು ಮನುಜ ಶಬ್ದ 

ಕಗಿದು ಬಂದೆನು ಜಟೆ ದರಿ ಬಿ: 

ಥೊಗುವ ರುಧಿರದ ಮುನಿಸುತನ ವರ ಪಃದಚರಣದಲ್ಲಿ | ೧೬ | 

ಕೆಟ್ಟಿನೆನ್ನನು ರಕ್ಷಿಸೆಂಡೆನೆ 

. ಕೊಟ್ಟಿ ನಭಯವ ಜಲವ ತಂದೆಗೆ 

ಮುಟ್ಟಿ ಸಾತನ ಬೇಡಿಕೂಳ್ಳೆ ನೆ ಬಂದೆ ನಾ ನಿಮ 

ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡೆನು ಪದವ ಮರೆವೊ 

ಕೈಷ್ಟು ಸಾತಕಿಯೆಂದರೂ ದಯ 

ಹುಟ್ಟಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕೆನುತ್ಕೊಡಗೆಡೆದು ನೆಮಿಸಿರ್ದೆ | ೧೭ | 

ಬಗ 

ಎಂದಡದ ಕೇಳುತ್ತ ಶೋಕಾ 
ಕ್ರಂದಿತರು ತೋರೆಲ್ಲಿ ತರುಣನು 

ಸಂದನೆನೆ ಕರೆತಂದು ತೋರಲು ಮುಟ್ಟಿ ಕರದಿಂದ [| 
ನಿಂದು ಹಲುಬುತ್ಕೆಂದಡೀಗಳೆ 

ತಂದು ಚಿತಿ. ಗ್ನಿಯನು ಮಾಜಿನ 

ಲಂದವರ ನೇಮುದಲಿ ಮೂರದೆ ಚಿತೆಯ ಹೊಡಿದೆನು | ೧೫ | 
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ಆವರು ವಿಯ ಹೊಕ್ಕೆ ಮೂವರು. 

ದಿವಕೆ ಸಲುತೆನಗೆಂದ ವ ದೃನು 

ತನ ಕುಮಾರ ವಿಯೋಗ ದುಃಖದಿ ಮರಣ ನಿನಗೆಂದು | 
ಅವನ ಶಾಪವದೀಗ ಬಂದುದು 

ಭವಣೆ ಪರರಿಗೆ ಮಾಡೆ ಬಿಡುವುದೆ | 
ಶಿವಯೆನುತ ಹಳವಿಸುತ ಶೋಕದಲೆಂದನಾ ಭೂಪ Ir | 

ರಾಮ ರಾಘನ ಸೀತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 

ನಾ ಮಹಾಂ ಕರುಣಾನಿಧಿಯೆ ಹೊ 

ದೈ ಮರಣ ತನಗಾಯಿತೀ ಕೈಕೆಯ ಫೆವದಲೆನುತ || 
ಭೂಮಿಹತಿ ಕಾಯವ ಕಳಚಿ ಸು 

ತ್ರಾಮ ಪದನಿಗೆ ಹೋದಡರಸಿಯ 

ರಾ ಮಹಿಳೆ ಕೌಸಲೆ ಸುಮಿತ್ರಾದಿಯರು ಮರುಗಿದರು || ೨೦ ॥ 

ಉರದ ತಾಡನದಿಂದ ಘೋಳಿಡ 

ಲಂಸಿಯರು ಶೇಳಿದು ವಸಿಷ್ಠರು 

ವರ ಸುಮಂತನು ಸಹಿತ ಬಂದಾ ತೈಲ ದೋಣಿಯಲಿ || 

ಇರಿಸಿ ಹೆಣನನು ಬೇಗ ದೂತರ 

ಪರಿಸೆಬಿಟ್ಟೀಕ್ಷಣನೆ ಭರತನ 
ಕರೆದು ತಹುಡೆಂದಶ್ವಸಹ ಯುಧಜಿತನ ಪಟ್ಟ ಣಕೆ | ೨೧ | 

ಹೋಗಿ ದೂತರು ಭರತಗೆಂದರು 

ಬಾಗಿ ಶಿಶವನು ತಮ್ಮ ಸಸಿತವೆ 

ಬೇಗ ಬಸಹೇಳಿದ ವಸಿಷ್ಠನಯೋಧ್ಯೈಗೀಕ್ಷಣವೆ | 
ಆಗದವಸರ ಮಾತಿಗೇಳನೆ 

ಮೇಗೆ ಮಾವಗೆ ಹೇಳಿ ನಿಂ೫ಲ | 
ನಾಗಿ ಬಂದನು ದೂತಶತ್ರು ಸಹಿತ ಶಾ ವಿಲೆ || ೨೨ | 



೧೮೪ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ರಾಮಗಾಗಲಿ ಭೂನಗಾಗಲಿ 

ಕ್ಷೇಮ ವೊಬ್ಬರಿಗರಿದೆನುತ್ತ ರಿ 

ಭೀಮ ನೆನೆವುತ ಬಸಲು ಸಟ್ಟಣ ಹೌಳುವರಿವುತಿಕ |] 

ಭೂನಮಿಸನ ಮನೆಗೈದೆ ಶೋಭೆ ನಿ 

ರಾಮವಾಗಿರೆ ಕೈಕೆಯೊಬ್ಬ ಛೆ 

ಕೇಮದಿಂ ಕುಳಿತಿರಲು ಭಕುತಿಯಲೆರಗಿದರು ಭರತ | ೨೩1 

ಬಂದ ಭರತನ ನೋಡಿ ಹರುಷದ 

ಲಿಂದುಮುಖಿ ತೆಗೆದಪ್ಪಿ ತೊಡೆಗಳ 

ಶಂದು ಕುಳಿರಿಸಿ ನಗುತ ವನೂರ್ಥಾಘ್ರಾಣವನು ಮಾಡಿ | 
ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕ್ಷೇಮ ಕುಶಲವ 

ವಂದು ಚ EE 

ದೊಂದು ಸೊಗಸಡೆಯಾಕುಲದಲಿಂತೆಂದನಾ ಭಸತ | ೨೪ || 

ತಾಯೆ ತಾತನು ಯೆ.ಕ್ಲಿಯೊಬ್ಬಳೆ 

ನೀಯಿರುತ್ತಿ ಹೆಯೆಂದುವಗಲದೆ 

| ವಾಯಬ್ಬಕೊಳೆ ಕುಳಿತ ತಂದೆಯ ಕಾಣದೇ ಶೋಕ ॥ 

ಆಯಿತೆನೆ ನಿನಗೇನು ದುಃಖಕೆ 

ರಾಯ ಸೆಂದನು ಶುಖಗ ಮೇಧವ 

ನಾಯ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿ ಪಡೆವಾ ಸುಕೃತಿಗಳ ನದಕೆ | ೨೫ 1) 

ಕಂದ ತಂಜೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗತಿಯಾ 

ಯೈಂದಡಾಲಿಸಿ ತಾತ ಹಾ ಯೆನು 

ತಂದು ಬಿದ್ದನು ತನ್ನನೀ ದುಃಖಾರ್ನವದಲದ್ದೀ |] 
ಹೊಂದಿದೈ ರಾಘವಗೆ ರಾಜ್ಯಾ 

ನಂಸ ಪಟ್ಟವ ಸಹಿತ ಕಟ್ಟಿದೆ 

ಯೆಂದು ಬಾಯರಳುಕಿರೆ ನೆಗಹುತ್ತೆಂದಳಾ ಆ! lsh 
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ತೊಡೆದು ಕಂಗಳ ಜಲವ ಸಂತಸ 

ವಡಿಸ ಸುತೇತಕ್ಕ ಳುವೆ ಯೆಲ್ಲವ 

ಪಡೆದು ಮಸಗಿಡೆ ನಿನಗೆನಲು ತನ್ನಯ ನ್ಯನಳಿವಾಗ | 
ಮುಡಿಯ; ರೇನೆನೆ ಕೃಕೆಯೆಂದಳು 

ಕಡುಧ್ಯ ತಿಯಲನ ರಾಮ ಹಾಹಾ 

ಚರ್ ಸೀತೆ ಸುಮಿತ್ರ ಹಾಯೆಸುತಸುವ ಜಾರಿಸಿದ | ೨೭ || 

ಜನಕ ಸಾವಾಗೇಕೆ ರಾಘವ 
ಜಬಿನಿ ಸೀತಿ ಸುನಿತ್ರೈರಿಲನೆ | 

ಯೆನಲು ನುಡಿದಳು” ಕೈಕೆ ರಾಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ನನು ॥ 
ಅನುಗೊಳಿಸೆ ಸಂಭ್ರಮದಿ ವಿಘ್ನವ 

ನನುಗೊಳಿಸಿದೆನು ನಾನು ಸಟ್ಟವ 

ನಿನಗೆ ಮಾಡಲಿಕೊಂದು ಯುಕುತಿಯಲದನು ಕೇಳೆನಲು || ೨೮ || 

ನರನೆರಡನೊಲಿದಿತ್ತ ಪೂರ್ವದ 

ಲನಸನದ ಕಾ ಬೇಡಿಕೊಂಜೆನು 

ಧುರದ ರಾಜ್ಯವ ನಿನಗೆ ಸಲಿಸೆಂದೊಂದು ಮತ್ತೊಂದ | 

ಧರಿಸಿ ಮುನಿವೃತ್ತಿ ಯನು ರಾಘವ 

ತ್ತ ವ ತೃನು 

ಭರಣಿಯಲಿ ತ್ಯಕ್ಕೈಯದರಿಂ ರಾಜ್ಯ ನಿನಗಾಯ್ತು Jel 

ಕಳುಸಿದರು ರಾಘವನನಡನಿಗೆ 

ಬಳಿಕ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಧರ್ಮದ | 
ಲಿಳಯ ಮಗಳೂ ಹೋದಳೊಡನೆಯೆ ಲಕ್ಷ ಜಿನು ಹೋದ | 

ತಲೆ ಹೊರೆಯ ಸಾಗಿಸಿದೆ ನಿನಗೆನ 

ಲೆಳಲತೆಯನುರಿಹೊಡೆದು ಸುರತರು 

ಕಳಲಿ ವಜ್ರದ ಕತಿಗೆ ಬಿದ್ದುದೊ -ಯೆನಲು ಸೈ ಗೆಡೆದ | ೩೦ ॥ 



೧೮೬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ಧರೆಗೆ ಹೊರಳುವ ದುಃಖ ಮೂರ್ಛಾ 

ಶುರಗೆ ನುಡಿದಳು ಕೃಕೆ ಸಿರಿಬಕೆ 

ತರುಣ ದುಃಖನೆ ಯೆನಲನಳ ಸುಡುವಂತೆ ನೋಡುತ್ತ | 

ದುರುಳೆ ದುಷ್ಟೆ ದುರಾತ್ಮೆ ಗಂಡನ 

ಇರಿದ ಪಾತಕಿ ನಿನ್ನ ಬಸುರಲಿ 

ಹೊರೆದು ಕೆಟ್ಟೆನೊ ಪಾಪಿಯಾದೆನೊ ಶಿನಶಿವಾಯೆಂದ | ೩೧॥ 

ಕಚ, ಹೊಗುವೆನು ವಿಷವ ಕುಡಿನೆನು 
೪ 

ಚುಚ್ಚಿ ೂಂಬೆನು ನಾವ ಪರಿಯಲಿ 

ಬಿಚ್ಚಿ ತನುನನು ಯಮಸುರಕ್ಕ ಸದುನೆನು ನೀ ಕೆಳಗೆ | 

ನಿಚು, ಕುಂಭೀಪಾಕದಲಿ ಕೆಡ | 
ತ 

ಮುಚಿ ಕೊಂದ್ಳೈ ಸತಿಯನೆನುತಿಜಿ 

ಗಿಚ್ಛಿ ನುರಿವುತ ಬರತ ಬಂದನು ಕೌಸಲೆಯ ಮನೆಗೆ: | ೩೨ | 

ಭರತನನು ಕಾಣತ್ಮ ಕಂಠವು 

ಬಿರಿಯಲಳುತಿರೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದನು 

ಚರಣದಲಿ ಘೋಳಿಡುತ ಗುಣನಿಧಿ ತೆಗೆದು ತಕ್ಕೈಸಿ | 
ಸುರಿನ ನೇತ್ರ ಕೃಶಾಂಗಿ ದೈನ್ಯದಿ | 

ಭರತಗೆಂದಳು ದೂರ ನೀ ಹೋ | 

ಗಿರಲಿನಿಳು ಸೆಂತಾಪನಾಯಿತು ಮಗನೆ ಕೇಳೆನಲು | ೩೫ || 

ಕೇಳಿದೈ ನಿಜ ಮಾತೃ ಕೃ ತಕನ 

ಬಾಲೆ ಲಕ್ಷ ಡಿ ಸಖತ್ ಲ 

ಹೊಳ ಹೊಕ್ಳನು ಧರಿಸಿ ವಲ್ಭಲ ವಸನ ಜಟಿಗಳನು | 
ಆಳಿದನು ದುಃ *ಖಾಬ್ಬಿ ಯಲಿ ತಾ: ಜಃ 

ತಾಳಲಾಸೆನೆ ರಾಮ ಹಾ ಕುಲ ೨, 

ಪಾಲ ಹಾ ರಘುವಂಶ ಕೇತುನೆ ಯೆಂದಳಾ ತರಳೆ - | ೩೪ | 



ಹದಿನಾರನೆಯ ಸಂಧಿ | ೭ 

ಹುಟ್ಟಿದನು ತನಗಾದಿ ಪುರುಷನೆ 
ನೆಟ್ಟ ನೆಂತಾದಡೆಯು ದುಃಖದಿ 
ಕಟ್ಟಿದೆ ನಿಧಿಯೇ ಬಲಾಢ್ಯನು ನೀನೆತುತ್ತಿರಲು. | 
ನೆಟ ಸವದ ಕಂಡು LR 
ಕೊಟ್ಟು ಕಂಡಂಘಿ)ಗಳೆ ನೇಳೌ 
ಮುಟ್ಟಿ ಕನಿಯಲ್ಲಿದನೆ ತಾ ಕೇಳಿದವೆನಲ್ಲೆ ನುತ | a || 

ಕೈಕೆಗಾನೆಂದಿದ್ದೆಯಾದಣೆ 

Kaui ಕೇಳಿದ್ದೆಯಾದಡೆ 
3 ಕೃತವ ರಾಮನಲಿ ಬಳಸುವ ನರ್ತಮಾನನನ | 
Fd ಶನಥವ ನಿಪ್ರಶೆತ ನಡೆ 

ಪಾಕುಳಿಸಿದನ ಗುರು ವಸಿಷ್ಠ ನೆ | | 
ನಾಕೆಯಾತನರುಂಧೆತಿಯ ಖಡ್ಗ ದೆಲಿ ̀ ಕಡಿದೆನಣೆ || ae | 

ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಡೆ ಸತ್ಯವನು ಕೂ 

ಟ್ರ ಂದು ಕಳಿಸಲೆಯಪ್ಪಿ ಭಸತ 

ಸೆ ಶೋಕಿಸಬೇಡ ಯೆನುತಿಕಿ ಗುರುವಸಿಷಾ | ಎಕ | 

ಬಂದನಾಗ ಸುಮಂತ ಸೆಹ ನಹ 

ಮಂದಿಶಕೆ ಬಿದ್ದಳುವ ಭರತಂ 

ಗೆಂದನಾದಸದಿಂದ ದುಃಖ ನಿವಾರಿಸಲು ಮುನಿಹ | ೩೭ | 

ಅಪ್ಪಗಳದಿರು ಭರತ ಬದುಕಿದ 

ಮ ನಿಪ್ರು ತನಕವು ಸತ್ಯಧರ್ಮನ 

ತಪ್ಪಿ 'ಸಣೆಯವಿವೆ ನೇಕಿ ಮಾನದ ಭೋಗ ಸೌಖ ನನು | 
ಯಿಸ್ಸೃಮಂಡನು: ಜಾನಿ ಮ ಖಸಂ 

ತರ್ನಣಸನು ಯಥೋಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣೆ 
ತಪ್ಪದಿತ್ತನು ಮಾಡಿ ಪಯಮೇಧಾದಿಕವ ಸೆಂದೆ asf 



೧೮೮ ೬ ಧ್ಯಾತ್ಕ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ಇಸಿ ಯಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೆ ಮಗನೆನೆ 

ಹುಟ್ಟಿದನಲಾ ರಾಮ ತ್ರಿ ದಿವದ 

ನಟ್ಟ ದಿಂಪ್ರಾರ್ಥಾಸನಕ್ಕೀಗೈ ಧು ತ್ರ ಪಮ | 

ನೆಟ್ಟಿನಿಂತವರಿಂಗಳುವರೇ.' 

ರ್ ಡಲನು 

ಕುಟ್ಟಿ ೊಂಡಳಬೇಕಥೋಗತಿಗಿಳಿದಬೂಳ ಯಂದು | ೨೬ | 

ಪಾತಕಿಗೆ ಪತಿಶಂಗೆ ಕೋಪಿ ವಿ 

ಭಾತಿ ಹಿಂಸಾನೈತಗೆ ಡಂಭಗೆ | 

ನೀತಿ ಹೀನಗೆ ದೈವಗುರು ನಿಂದಕರಿಗಳಬೇಕು || 

ಪೊತಕರ್ಮುವು ಸತ್ಯ ದಯ ವಿ 

ಖ್ಯಾತ ಶಾಂತಿ ಕ್ಷಾಂತಿ ನಿರತಿ ಮ 

ಹಾತುಮಜ್ಞತೆ ಭಕುತಿಯುಳ್ಳರಿಗಳುವದತಿ ದೋಷ vol 

ಭುತ ಕೇಳೇಕಳುವೆ ಕೋಕ 

ಕೃರುಹನಲ್ಲದ. ಮೋಕ್ಷ ಭಾಗಿಗೆ 

ತ ಶುದ ನಿರವಯ ನಿತ್ಯ ನಿದ್ಯ ನಂದೆ | 

ಹೊರೆಯ ಜನ್ಮದಿ ನಾಶವುಂಟೇ 

ಶರಿರಕೆಂಬೆಯೊ ಜಡನಶುಚಿ ತಾ: 

ನೆರವು ಕಾಲನ ತುತ್ತು ಶೋಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ತೆರನೆಂದ 2 i ೪೧ [| 

ತಾತ ತಾಯಿ ಸುಪತ್ತಿ ಮಾನ 

ಭ್ರಾತ ಪಂಡಿತ ಜಡನಿವನು ನಿ 

ಖ್ಯಾತನೆಂದಡು ನು ತ್ಯುವಶವೆಲೆ ತಿಳೆಯಲೆಲ್ಲವರು | 

ಹೋತನಂದದರಳುವರೊಡಲನು 

ಘಾತಿಸುತ ಪಾಹಿಗಳು ಬಲ್ಲವ 
ನಾ.ಸಪಲ್ಟುದೆರ 

“NY ಜಳ್ಳು ನವದೊಳಗೆ ನಿಸ್ಸಾ ಗೆಗೆಂಡವರು. ಸ; 
| ೪೨ | 



ದೆ ಟು' 

ಳು ನು ಸ್ - ಇ. ಕ ಸಜ ಪ್ರ 

ದ ಡ್ಯ 

ಸರಾ 

ಕೌಸರೈಯ ಎದುರಿಗೆ ಭರತನ ಶಪಥ 

೫ imei Te 





ಹೆದಿನಾರನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಸಾರನಿಲ್ಲೆನ ನಬೇಡನೀ ಸೆಂ 

ನಾರದಲಿ ಬಲ್ಲವ ವಗೆ ವಿರತಿ ವಿ 

ಚಾರ ಶಾಂತಿ ಕ್ಷಾಂತಿ ದಯ ಧ್ಲತಿ ಸತ್ನ 

ಸಾರವಲ್ಲವೆ ಕೆಡುವ ದೇಹ ವಿ 

ಕಾರವನು ನೋಡುವಕೆ ಕಾಲ ಸು 

ಮಾರಿಯಣಲಿನ ಗೋರೆ ಯೆಲ್ಲರ ದೇಹ ಕೇಳೆಂದ 

ಮರಣ ಜನಿಸಿರ್ದವರಿಗೆಂದೂ 

ಪಗಿಸರಿಸುವುದೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಸದಿ 

ಹೊರದ ಕರ್ಮವು ತೀರೆ ಚಚ ಬಲ್ಲಬುಧರಿಕ | 
ಮನಸುಗುವಕಿ ಸಾಗರದ ಜಲ ಸ 

ಬಂತು ಹೋಹುದು ಕಲ್ಪದಲಿ pe 

ಯುರಿಯದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋಟಗಳೆಂದನಾ ಮುನನ 

ಆರಳಿಯಲಿ ಗೊನೆ ಜಲದ ಬಿಂದಿನ 

ನರಿಕಣಾವಾಯುಷ್ಕ್ನ ಪೂರ್ವಾ 

ಚರಿತ ಕರ್ಮಾರಬ್ಧ ನಿದ್ದಂತಿರ್ದು ತೀರಿದಜಿ | 

ಧರಿಸುವನು ಮತ್ತೊ, ಸ್ರ ದೇಹನ 

ಭಂದಿ ಜೀವನು ಹಳೆಯ ವಸ್ತ್ರವ 

ನನಸು ಹರಿದಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರವನು ಹೊಕೆವಂತೆ 

ಹರಿಯಲೆತ್ನನ ಶೋಕವಾತ್ಮನು 

ಹೊಕೆಯ ಜನಿಸನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಖಿಸನು 

ಮರಳೆ ಕುಂದನು ಸಾಯನೀ ಹಷಡ್ಲಾವ ವಿರಹಿತನು | 

ಸರಿಸರಿಯ ನಾಟಿಕದ ಮಾಯೆಗೆ 

ಮರುಳುಗೊಂಡೇ ದಿವವ ರಾಶ್ರಿಯ 

ನರಿಯನೀ ಸಂಕಲ್ಪನೆಂಬವ ಕನಸಿನಂತಿಶನು 

೧೪೫೯ 

| ೪೩ |) 

೪೪ | 

|| ೪೫ || 

॥ ೪೬ || 



೧೯೦ ಅಧಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ಪರಮನೆಲಾ ಸಾಕ್ಷಿಮಾತ್ರನು 
€೧ 

ಸಿರುಪಮನು ನಿರ್ದ್ವಂದೃನಕ್ರಿಯ 

ಕರಣ ವಿರಹಿತನೇಕರಮಲ ನಿರೀಹ ಚೆನ್ನಾತ್ರ | ಹಲು 

ಪರಿಪರಿಯೆ ಗುಣಲೇಪ ಹೊದ್ದದೆ 

ಬರಿತ ಪರಮಾನಂದನಾಗಿಹ 

ನರಿತಿದಹು ದೃಢವಾಗಿ ಶೋಕವ ಬಿಟ್ಟು ಕಳೆಯೆಂದ ೪೭1 

ಏಳು ನಡೆಸು ಕ್ರಿಯೆಯ ಶಂಜಿಗೆ. 

ತೆ, ಲದೋಣಿಯೊಳಿಟ್ಟ ಶವವನು 

ಕಾಲ ಹೋಗದೆ ತೆಗೆದು ಸಚಿವರರಿಂದ ತಾನೆಂದ | 

ಏಳು ಶುಲಪಾಲಕನೆ ಕರ್ಮವ 

ಮೇಳನಿಸುಯೆನೆ ಗುರು ವಚನದಲಿ 

ಹಾಳು ದುಃಖವ ಮರೆದು ಬಳಿಕಾ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮೊಗನಾದ || ೪೮॥ 

ವರ ವಸಿಷ್ಕನು ಪೇಳಿದಂದದಿ 

ಭರದಿ ಕಂಡೆಯ ತನುವನದ ಸಂ | 

ಸ್ಫರಿಸಿದನು ತಾನಾಹಿತಾಗ್ನಿ ನಿಧಾನಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ [| 
ಗುರುವರನು ಸಹ ಮಂತ್ರಿ ತಮ್ಮನು 

ವೆರಸಿ ಯೇಕಾದಶದಹನಿಯಲಿ 

ಬರಿಸಿ ವಿಪ್ರ ಸಹಸ್ರ ವೇದಜ್ಞರಿಗೆ ಬಡಿಸಿದನು |e | 

ದಾನಮಾನವೆಥೇಷ್ಟ ವಿಶು ನಿ 

ಧಾನ ಕಪ್ಪಡಿ ನಡೆಸಿ ರಾಮನ 

ನೇ ನಿರಂತರ ಚಿಂತಿಸುತ್ತನ್ಯವನು ಲಕ್ಷಿಸಜಿ | 

ಹಣನಿಗಾದಳು ಮಾತೃ ರಾಕ್ಷಸಿ 

'ಗೇನ ಮಾಡುವೆ ರಾಮ ಲಕ,ಣ 
0 ಹ್ರಿ | 

ಜಾನಕಿಯು ಸಹ ನೂಕಿದಳಲಾ ಯೆನುತ ಬಿಸುಸುಯ್ತ | ೫5೦ || 



ಹೆದಿನಾರನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೯೧ 

ಇಂದೆ ನಡೆನೆನು ರಾ ರಾಮನಿದ್ದಾ 

ನಂದಕಾನನಕಖಿ ರಾಜ್ಯದಳ 

ವೃಂದವೆಲ್ಲನ ದೂರ ಬಿಟ್ಟೆ ಕೇಕಾಗ್ರ ಧ್ಸೈ ರ್ಯದಲಿ || 
ಹೊಂದುವೆ ನು ಸೀತಾ ಸನೋತ್ತ ಮು 

ಕುಂದ ರಾಮ ಮಃ ಖಾಬ್ದ ಕೌಮುದಿ 

ಯಂದವನುದಿನ ನೋಡಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಶನಗೆಂದ || ೫೧ || 

ರಾಜ ಗಣನೆಯ ಸಂಧಿ ಪದಗಳು 

ರಾಜರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಣಗಣ 

ರಾಜಿಸಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಗುಣದಿಂದೆಂಬ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಲಿ [| 
ವ್ಯಾ ಜನಿ ಉಬೆ ಕೇಳೆ ಸಾನನ 

BE ಶತರವಿ 

ತೇಜ ಗುರು ನಿತಾ ತ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೃಸಿಂಹೆನೊಲವಿಸಲಿ | ೫೨ | 

ಅಂತು ಸಂಧಿ ೧ 

ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ ತ್ರೀ ಪ್ರೀ 

[ಠ್ 

alls 
೭ ೭. no ಕೈ 2 ಛೈ 



| ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ | 

ಹದಿನೇಳನೆಯ ವು ಸಂಧಿ 

ಭೆರಳೆನು ( ಸರಿಜನಸಹಿತ ) ಚಿತ್ರ ಕೂಟಿದಲ್ಲಿ ರಾಮನನ್ನು 
ಕಂಡದ್ದು 

ಸೂಚನೆ | ಭರತನಖಿಳಾಮಾತ್ಯ ಪರಿಜನ 

ಬೆರಸಿ ಹಲಬುತ್ತರ A ರಘು 

ವರನ ಕಂಡನು. ಬಂದು ಬಳಿಕಾ ಚಿತ್ರ ಕೂಟದಲ್ಲಿ | 

ಪದ | ಗಿರಿಜೆ ಕೇಳು ವಸಿಷ್ಠ ಮುನಿಗಳು : 
ಹಿರಿಯ ಮಂತಿ ತ್ರಿನಿಯೋಗಿಯಾಪ್ತ, ರು 

ನೆರೆದ ಸಭ್ಯ ಸದಾಸ್ಯಕ್ಕ ಸಪುರ `ಫೌಂವಾಸಿಗಳು 1 

ವರಸುವಿಹ ಸರು ಸನತ್ ನ ನ್ಸೃ ಪ ಸಭೆ 

ಭರಿತನಿಂದ್ರ ಸಜೋಪ ೊಡದಲಿಕಿ 

ಗುರುನಡುವೆ ಕಸಳಿತಿರ್ದನೆರಡನೆಯಜನೊ ಯೆಂಬಂತೆ i 

ಕರಸಿದಡೆ ಕತ್ರುಘ್ನ ಸಹಿತನೆ 
ಭರತ ಬಂದನು ಸಭೆಗೆ ನನಿಸಿಕಿ 
ಗುರು ನಸಿಷ್ಠನು ದೇಶಕಾಲೋಚೆತ ನಿಶೇಷನನು || 
ಕರುಣಿ ನುಡಿದನು ಮಗನೆ ಪಟ್ಟವ 

ನಿರಚಿಸುವೆ ನಿನಗೆಂದು ಬೇಡಿದ 

ವರವಲಾ ಕೈಕೇಯಿ ನಿಜಪಿತೃ ಶಾಸನವು ನಿನಗೆ |೨| 

ಬೇಡಿದಳು ನಿಜಮಾತೃ ನೀನೇ 

ಮಾಡಬೇಕೆಂದೆನುತ ರಾ ಜ್ಯವ 

ಕೋಡಿವೋಗದೆ ಕೊಟ್ಟಿ ನೃಪ ಸತ್ಯಪ್ರತಿಸ್ಸ್ವೆಯಲ್ಲಿ | 



ಹದಿನೇಳನೆಯ ಸಂಧಿ : ೧೯೩ 

ದ ನಾ ಕೆ C ಲ (4 1 ಆ ೧ ಲ್ Fe CL. (೧ ಇಡು Ce md C2 79 ೦ ಹಾ |೩| 

ರಣ ಕೆಂಕರರಾವು ನಾಳೆಗೆಯುದಯಕಾಲದಲ್ಲಿ | 
೪ ನಾನೆಲ್ಲನರು ನಿಮ್ಮ. ಡಿ 

ರಸಿ ಕೌನಟೆ ಸುತ ರಾಮನ | 

೨ದು ತರಬೇಕಿರಲಿ ರಾಕ್ಷಸಿ ಕೈಕೆ ಹೊರತಾಗಿ 1] 

Ce © <1 
of ಇಕ್ಕಿ ಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾ C J) tL py 

ಸ್ಟ 
ಟ್ಟಿ ಪಾ 

೩.೧. 

ಡಿ ಛ ಸಿ 
ರು 

ಚತ | ಹೋಹೆನು 

ರಣ ಚಾರದಿ ದಂಡಕಾನನ 

5ಜಿ ಬೇಗದಿ ಶತ್ರುಜಿತ ಸಹಿತೆಂದನಾ ಭರತ Hl» || 

ಬನ್ನಿ ನಿ ನೀವಿಲ್ಲಿರಿಯೆನಿಪ್ಪುದ 

ನಿಮೊ ಒಡನೆಂದು ಗುರುವಿಗೆ 
ಹೃದಯದಿ ರಾಮ ಚಿಂತೆಯಲಿರುಲು ಮೌನದಲಿ ||: 
ನದ ಫೋಷದಲಿಿ ಸಭೆ ಸಂ 

ಭರತನ ಹೊಗಳೆಯಾದಿನ 

ಕಳಿದುದಯದಲಿ ಭರತನು ನಯಣಕನುನಾದ |೬| 

2 

Lat ಇ ಕ ೩೮ 
[2 J ಆ ದ 

ನರ ಸುಮಂತನ ನೇಮದಿಂ ಕರಿ 
ುರಗ ರಥ ಪಷೂದಾತಿ ಪರಿಜನ 

'ರಸಿ. ಕೌಸಲೆ ಮುಖ್ಯನಾರಿಯರಾಪ್ತರೊಡಗೊಂಡು | 



೧೯೪ .: ಅಭ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ, ಕಾಂಡ 
ಈ 1 ದಿ 

ಗುರು ವಸಿಷ್ಠಪ್ರಮುಖ ವಿಪ್ರರು 
ವೆರಸಿ ಧರೆಯಗಲದಲಿ ಸಂದಣಿ 

ಭರಿತ ಭರತನ ಸುತ್ತವಳೆಯದಶೈ ದಿತೊಗ್ಗಿ ನಲಿ | | ೭ || 

ಶೃಂಗನೇರಾಪುರಕೆ ನ ನಡೆದಾ 

ಗಂಗೆಯೀ ತಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಸೈನಿಕ | 
ಸಂಗಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ರಲು ಶತ್ರು ಘ್ನ್ನಾ ಂಕನಾಜೆ ಯಲಿ | 

_ ಕಂಗೆಡುತ ಹ ಠೇಳಿ ನ fi 

ಜಂಗುಳಿಯ ಸಹಿತಿಲ್ರಿಗೇತ 

ಕೃಂಘನಿಸಿದಕೊ ಭರತನೆನುತನೆ ಮನದಿ "ಕಿ ಸಿದ |೮| 

ಪಾಶಕವನೇನಾದರೂ ಹರ 

ಮಾತುಮ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಂ 

ಗೀತನೆಸಗಲು ಬಂದರಿವನಂತಸ ಓವರಿನನ್ನ | 

ಪೋಶನನು ಶರಬೇಡ ವಾಯುದ 

ವಾತುಕೊಂಡಿರಿಸುತ್ತ ನೋಡುತ 

ಜಾತಿಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾವು ಸರಿಸುತ್ತ ಮಾರ್ಗದಲಿ | | 

ಎಂದು ತನ್ನೈವರಿಂಗೆ ಗುಹೆಸ್ಸೈೆ 

ತಂದು ಭರತನ” ಹೊರ ಗುಪಾಯನ 

ವ್ಸ ಂಡ ಸೆಹಿತೆಡಬಲಡಲಾಯುದವಿಡಿದ ಭಟಿರೊಡನೆ | 

ತಂದ ಕಾಣಿಕೆಯಿರಿಸಿ ಭರತನ 

ಮಸಿಂದೆ ಕಂಡನು ಮನುಜ ಮಂತ್ರಿಗೆ | 

ಳಿಂದ ಸಹ ಕುಳ್ಳಿರಲು ರಾಮಪದಾಬ್ದ ಚಿಂತಿಯಲಿ | ೧೦ | 

ನೀಲಮೇಘದ್ಯುತಿಯ ನಯನೋ 

ನ ೀಲಿಕೇಕಣ ದುಃಖ ಚೇರದ 
ಟ್ರ ch ಹ 

ಇಳ ಜಟೆಗಳ ರಾಮ ರಾಮಾ ರಾಮ ಸಿರಿ ರಾಮ | 



ಹದಿನೇಳನೆಯ, ಸಂಧಿ ೧೯೫ 

ಕಾಳು ಮಾಡಿತು ನನ್ನ ನಗಶಿಸಿ 
ಕಾಲಗತಿ ಶಾನಾರಿಗೆಂಬೆನು 
ಹಾಲಿಸಾನನರಾಧಿಯೆನುತಿತೆ ಗುಹನು ಬೆರಗಾದ | ll 

ಬಿದ್ದು ಪದದಲಿ ಗುಹನು ನಾನೆನ 
ಲೆದ್ದು ತಕ್ಕಿಸಿ ಬಿಡಲರಿಯದ 
ನ್ನಿದ್ರಮತಿ ಬಾ ತನ್ಮು ಬಾರಾ ಸಖಿಯೆ ಬಾ ಯೆನುತ | 
ಬದ್ದುದಕೆ ನೀನೇಸುಕೃತಿ ಮುನಿ 
ಹೃದ್ಯರಾಮನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನನು 
ಹೊದ್ದಿ ಯಾಲಿಂಗಿಸಿದನಲ್ಲೆ ವ್ರ ಯಂದನಾ ಭರತ ॥೧೨॥ 

ಎಲ್ಲಿ ಕಮಲದಳಾಕ್ಷ ರಾಮನು 
ವಲ್ಲಭೆಯ ಸಹಿತನುಜನೊಡ ನಿ 
ಜ್ಹೆಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದನಿರುಳು ತೋರಾ ಸಳವ ನೀನೆನಗೆ I 
ಇಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಸಭಾಗ್ಯ ರಾಮನ. 
ಸಲ್ಲಲಿತ ಸಂಭಾಷಣಸ್ರಿಯ | 
ಕುಳ್ಳ ನಾಡೆಯನುತ್ತ ಮರುಗಿದನಶ್ರುಧಾಕೆಯಲಿ | ೧೫ | 

ಎನುತ ಗುಹನೊಡನೆದಿ ಕಂಡನು 
ಜನಕ ಸುತೆ ಸಹಿತೊಂದೆ ಮರದಡಿ 

ಯನುಪನುನು ಮಲಗಿದ್ದ ದರ್ಭಾಸ್ತ ರಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ॥ 
ಕನಕ ಬಿಂಡುಗದಲ್ಲಿ ಸೀತಾಂ 
ಗೆನೆಯ ದಿವ್ಯಾಭ2ಣಯುದುರಿ 
ಧ್ವನುವ ಕಾಣುತ ವ.ತ್ತೆ ಭರಶನ ಶೋಕ ಮರುಕೊಳಿಸಿ : | ೧೪ | 

ಚೆನ್ನೈ ಚಲುನಿನ ಕಣಿ ಜನಕ ಸುತೆ 

ತನ್ನ ಪತಿಯೊಡನುಪ್ಪರಿಗೆಖ.ಲಿ 

ಸ್ವರ್ಜ ಪರಿಯಂತದಲಿ ಮೃದು ತಲ್ರದಲೊರಗುವವಳು | 

6) 



ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಆ ನೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

L 
(48 ತ್ರಿ ls Ho ಭ್ರ 2 cL ಈ Po 91 fo ತ HL Cr LE 

೯ದಲೊ ರಗಿದಳೆ ಜು ಸುಡು : 

ct TL 
pi “A 

ಜಲ್ಮವ ಪಾನಿ ಕೈಕೇಯೊಡಲ ಪಾತಕಿಯ 

ಆದುಬಿನ್ನ ನಿನಿತಿತ್ತ ದುಃಖವ 

ನಾದಿಪೂರುಷ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೆ 

ಜೇ ಟಗ ನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ರಾಘವನ | 

ಸಾದವೇ ಗತಿಯಾಗಿ ವನಕೂಡ 

ನೈದಿದನು ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮ! ಹಾತ್ಮನ 

ಹೋ ದಯಾಳುನೆ ನಿನ್ನ ಭತ ತರ ಭೃತ ಸಿ ನಾನೆಂದ eri 

ನುತ್ತ ಹೇಳ್ಳ ಸಖಿಯೆ. ಬಲ್ಲೆ ರಾಮನೆಲ್ಲಿಹನು | 

ನು ಕರೆದು: ರಾಮನ 

ದಿಸು ಯನ ನಲು ಭುತನ | 

ಭಕ ಹ ನ ಡಯಕೆ ಮನ ಕರಗಿ ಗುಹನೆಂದನಿಂತೆಂಡ 

ದೀವ ನೀನೇ ಧನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ದೃ 
ಢಾವಲಂಬನನಹುದಹುದು ಪ, | 

ಜೀವ ಲೋಚನೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ಸಹವಾಗಿ | 

ಆ il ಚಿತ್ರ ಕೊಟಿ 

ಹಾ ಸಿ ಗ ಸನಿೂಪದಿ 

ಭಾವೆ ಕಾಕ & ಮುನಿಗಳ ಭಯವ ಸುಖವಿಹನು 

ಓದಿ 

| ೧೩ |. 

|೧೮॥ 
ಹೋಗುವವೆ. ನ ನಾವೀಗಳ ಕಿಗೆ 

ಬೇಗ ಗಂಗೆಯ ಕಳಿವನೆನುತವೆ 

ಗಿಸಿದ್ದೆ ನೊರು ಜೋಣಿಯ ತಂದು ಗುಹೆ ಜ್ || 



ಹದಿನೇಳನೆಯ ಸಂಧಿ ೧೯ 

 ಸಾಗೆರೋಸನು ಗಂಗೆಯನು ನಸ ಜನಿ 

ಲಾಗ ತಪ್ಪದೆ ಸಕಲ ಸ್ಫೃ ನ್ಯ ಠಿ 

ಯೋಗಿ ನನ್ನೂ ಬ. ದಾಂಟುತ್ತಿದ್ದುದಾ ತಡಿಗೆ | | 

ಒಂದರಿ ದೃಢ | ನಾವೆಯನು ತಾನೇ 

ತಂದ; ಗುರುವನ್ನು ರಾಮ ಮಾತೆಯ 

ರಂದೊಡನೆ. ಕಾ ಸುಮಿಶ್ರೈಯರನು ಭರತ ಸಹಿತ | 
ಹೊಂದಿಗೆಯ ಶತ್ರುಘ ರನು ಭರ 
ದಿಂದ ದಾಂಟಸಿಯಾಜಿಗಿಳದೈ : 

| ತಂದರತಿ ಬೇಗೆಡಲಿ ಭಾರಪ್ಪ್ಯಾಜನಾಶೃಮಕೆ fo} 

'ದೂರ ಸೇನೆಯ ಹೊಗಗಿರಿಸಿಯೇ 
ಧೀರ ಭರತನು ತಮ್ಮ 'ಸ ಸಹಿತಾ 

ನೀರ ಮುನಿಯೊತ್ತಿಂಗೆ ಭಕುತಿಯದಿಂದ ನಡೆತರುತ | 

ಚಾರು ತೀತೋಫಿದಿಯ ಕಂಡನು 

ಸೂರಿಯಾನಲರಂತೆ 'ರಾಮ ಹ 

ದಾರನಿಂದೆ ಧ್ಯಾ ನದಲಿ ಕುಳಿತಾ ಮುನಿ, ರಕ | ೨೧ | 

ಕಂಡು ಆಜಾ! 
ಪುಂಡರೀಕದಿ ಭಕುತಿ ಭಾರದಿ : 

ದಿಂಡುಗೆಡೆದಾಷ್ಟಾಂಗ ಸನ್ನ ತಿಯಿಂದಿರಲು ನೋಡಿ | 

ಚಂಡ ಮುನಿಯವರಾರು ದಶರಥ 

ಮಂಡಲೇಶಾತ್ಮಜರೆ ಸಾಕ. ೬. 

ನಂಡನಲೆಯೆನುತುಚಿತ ಸತ್ಕಾರದಲಿ. ಪೂಜಿಸಿದ. 39] 

೬1 ಶಲೇನು ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದಿರಿ 

ಸ್ಮಿಯೇ ನಿಮಗಾಪ್ತ ಸರಿಜನ 

ಕ ರೋತ್ಮ ರವೆಲೆ ಜಗತ್ಯಾ Ja ನೀನೀಗ | 



೧೯೮ ಅಧಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಣಂಡ 

ವೃ ತ್ರಿ ತಪ್ಪ ನಿಲೇನಡನಿಗ
ು 

ದು ತ್ರ ರುದಿರಿ ವಲ, ಲಾಂಬರ 
ವೆಲ್ಲಾ ಸಿ 

ಶಾಸ್ತ್ರ ನೇ ಜಟಿ ನ ಸರ ಭೋಗಕ್ಕೆ 
೦ದನಾ ಮುನಿಪ | ೨೩ | 

ಜನಪರಿಂಗೀ' ಮುದಿಯ ನೇಹಾ ' 

ಜಿನ ಜಟಿಯ ಹೊರಲೇನು ಕಾರಣ 

ವನಕೆ ಬಂದಿರಿ ಮುಖ್ರಿ ನವರೇ ಯೌವ್ವನಾಗತರು | 

ಮುನಿ ನಿವೇಷ್ಯ ವಿರೇನು ಕಾರಣ
ಿ 

ವೆನಲು ಕೆ (ಕತೆ ಕಣ್ಣುನ
ೀರಲ 

| | 

ನೆನೆದು ನಗಳದನುಸರರಲೆ
ಂತೆಂಡನಾ ಭರತ. . |೨೪ | 

ಎಲ್ಲವನು ನೀ ಬ ಬಲ್ಲೆ ಲೋಕದ. 

ಲುಳ್ಳ ದನು ಮತ್ತ ರಿದು ಫೇಭ್ಛವು 

ದಲ್ಲಿ ತನಗಿಯನುಗ್ರಹನಲಾ ಮುನಿತ ನಿಮ್ಮಡಿಗೆ | 

'ಸೊಬ್ಬಸ ಸುವೆ ನಾನೇನ ಕೈಕೆಯ 

ಖುಲ್ಲ ಕೃತಕದ ಕರ್ಮದಲಿ ರಘು | 

ವಲ್ಲಭ ತ್ರೀ ( ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ನಿಘಾತಿಯಾಯ್ಕೆಂದ sn 

lb 

ಣಾ ಈ 

ಮನಕೆ ರಾಮನ ಭರ ನಾ 

ಮನವಚನದಿಂದರಿಯೆ' ಫೇಳಿನು 

ಮುನಿನ ಮಾಡುನೆನಾನ ಶನಥವನಾದಡೀಕ್ಷಣವೆ ॥ 

ಜು ಭಾರದ್ವಾಜ ಜನಂಭ್ರ) ಯ 

ಫನುಪನುನು ಮುಟ್ಟಿ ದನು ನೀನೇ : 

Ee ನ ಕ್ಸುದ್ರನೊ ಶುದ್ಧ ನೋ ಯೆಂದು 1೨೬ 

ಸ್ವಾಮಿ ಚಿತ್ತ ನಿಸೆನಗೆ ರಾಜ್ಯದ 

ಕಾಮದಲ್ಲ ಹುಡೇನು ಸಾಕಾ 

ದ್ರಾಮಣಕ ರಾಜಾಧಿರಾಜನನಂತ ಗುಣನು
ಹಿಮ || 



ಹ ತ್ತ ಆ್ಟ್ರ ಇ. 5 AL 0 “ಲ ಇ “51 ಇ] 

ಖು 

ಸೋಮಸನ್ನಿ ಭನಾರ್ತಜನೆ ಸು 
ಇದಥ ಜೆ ಆ ನೇನು ರ ನಿರುಪಮ 
ಇನುನಾತನ ಭೃತ್ಯ ಭ್ರತ್ಯರ ಭೃತ್ಯ ನಾನೆಂದೆ ॥ 5೩] 

ಈಗ ರಾಮಾಂತಿಕಕೆ ಬೇಗದಿ 

ಹೋಗಿ ನಾ ಕುತಂದಯೋಧ್ಯೆಯ 

ಲಾಗಿಸಿದ ಸಂಭಾರದಲಿ ಸಬ್ಟಾಭಿಷೇಕವನು || 

ಆ ಗುರೂತ್ತಮ ಮಂತ್ರವರ್ಯ ನಿ 

ಯೊ!ಗಿ ಜನಸಹ ಮಾಡಿದಡೆವದೆ' 

ಭೋಗಯೋಗದ ಸಿದ್ಧಿ ತನೆಗೆಂದನು ಮುನೀಶ್ರರಗೆ | ೨೮॥ 

ಬಂದು ರಾಮ ಪದಾಂತಿಕದಿ ಬಿ 

ಧ್ವೊಂದುವನು ತಾನೊಬ್ಬದೇ ಕರ ಚ 

ತಂದು ಪಟ್ಟ ವೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಗೆನಿಡಿದು ದೊರದಲ್ಲಿ ॥ 

ನಿಂದು ಫಿ” ಜು ಭಜಿಸುವೆ 

ಸಂಜದಿಹವೆ ಹಾ ರಾಮ ಹಾ ರಘು 

ನಂದನಾ ನೀ ಬಲ್ಲೆ ಯೆಂದಳುತೀರ್ದನಾ ಭರತ 1 

ಇಂತೆನಲು ಮುರಿ ಕೇಳಿ ಭರತನ 

ಚಿಂತೆಯನು ತಾನೆದ್ದು ತಕ್ಕೈಸಿ 

ನಿಂತ ಮೂರ್ಧಾಫ್ರಾಣವನು ಮಾಡುತ್ತ ಪರ್ಷದಲಿ | 

ಚಿಂತಿಸದಿನೆಲೆ ಮಗನೆ ದೈನದ 

ತಂತ್ರ ಐದು ನೀ ಶುದ ನೆಂಜೀ : | 

ನಂತರನೆ ತಾ ಬಲ್ಲೆ ನಾತ್ಮ ಜ್ಞಾ ನ ದೃಷ್ಠಿ ಯಲಿ aol 

ಕೋಕನೇತಕೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ ಡಿ 

ಪೇಕವಲೆ , ನಿನಗ ಪ್ರಿಯದಲಿ 
೪ 

ಖಾ ಕುಳಗಳೇ ನೀನು ರಾಮ ಪ್ರಾಣ ೫ 
ತ್ಸ 



ಯನಿಲ್ಲಿ ಸೇನಾ 

ನೀಕ ಸಕ್ ನಕ್ಕ ಕಪಂಡನೆ | 

ನಾಕ ನಿಳಯ ಚರು ಸಂತವಿಸಿ ಮುನಿಪ | | ೧1 

ನೊೂಮುವೆ ನೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಯ ನುಡಿಯೇ 

ದಾರಿ ತನೆಗೆಂದಿರಲು ರತನ | 
ದಾರ ಮುನಿಕರಚರಣಯುಗವನು ತೊಳೆದು ಮೌನದಲಿ | 

ಸೇರಿ ಹೋಮದ ವೊಳಗೆ ಕುಳಿತಾ. 
ಗಾರು ಬಲ್ಲರು ಮುನಿಯ ಮಹಿಮೆಯ 

ನೋತಿ ಕರೆದನು ಕಾಮಥಫೇನುವ ಕಾಮಿತಪ್ರದನ | ೩೨ ॥ 

ದಿವ್ಯ ದಧಿ ಘೃತ ಸಕ್ಕ ಪಾಯಸ 
ದಿವ್ಯ ನಾನಾ ಭೋಗವೆಲವು 

ದಿವ್ಯ ಪ್ಲದದೊಂದು ಮಾನುಷ ಭೋಗವೇ ಯಲ್ಲ | 

| ನೃ ನ i EG wd 

ೋಟಚಿತವ | ೩೩ ||. 

ವರ ವಸಿಸ ನ ಮೊದಲು ಶಾಸ್ತ್ರೋ 

ಶಹರ ಸೋಡಶಾರ್ಚನೆ 

ದೆಸಿ ಬಳಿಕಾನಂತ ಸೇನೆಯರನೆಲ್ಲವನು ದಣಿಸಿ |. 

ಕತೆಕರಿದು ಸ ಪ್ರಕ್ಯೇಕದಿಂದನು. | 
ಚರರೊಳೆ ೂಬ್ಬರು ಉಳಿ ನ ಯೆದೆಲ್ಲು 

ಭಂತನೆರಲುಂಡುಂಡು ರಾತ್ರೆ ಯಲಿದ್ದರಂದಲ್ಲಿ (೩೪ | 

ದಣಿಸಿ ದನಾ ಪಡೆಯೆಲ್ಲನನು ಮುಖ 

ದಣಿಯೆ ದಿವ್ಯಾನ್ನಾದಿ ಭೋಗದಿ 

ಯೆಣಿಸಿ ಜಪ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ್ಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯಾದತೆ ಯು | 



ಹೆದಿನೇಳನೆಯೆ ಸಂಧಿ 

ದಣಿಸನೇ ತನ್ನು ವನ ನೋಳ್ಕನು 

ಭಣಿತಿಯೆನು ತಾನೆನುತಲಾದಿನ 

ಮಣಿಯುದಯಗಿರಿಯಗ್ರದಲಿ ರಥವೇರಿ ನಡೆತಂದ 

ಅಮರರಂತಲ್ಲೀರ್ದದಯದಲಿ 

ನಮಿಸಿ ಮುನಿನೇಮನನು ಕೊಂಡಾ 

ಕ್ರಮದಿ ಭರತಾದಿಗಳು ನಡೆದರು ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ | 

ರಮಣರಾಮನ ದರ್ಶನಾರ್ಥಿಯ 

ಲಮಮ ವೇಗದಿ ಹೋಗಿ ಸೈನ್ಯೋ 

ತಮವನೆಲ್ಲವ ಹೊರಗಿರಿಸಿ ಮುಂದೈದಿದನು ಭರತ 

ವರವಸಿಷ್ಕ ಸುಮಂತ ಶತು 

ಘ್ನರು ಗುಹನು ಸಹಿತಾ ಮುನೀಂದ್ರರ | 

ನಿರುಪಮಾಶ್ರಮದೊಳಗೆ ನೋಡುತ್ತರಸಿ ಕಾಣದಿರೆ || 

ಕರೆಕರೆದು ಕೇಳುವನು ಶ್ರೀ ರಘು 

ವರನಿಹಾಶ್ರಮ ವಾವೆಡೆಯಲೆ 

ನ್ಪೆರಸೆ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಸಹಿತೆಂದು ಖುಷಿನರರ 

ಎಂದಡೆಂದರು ಖುಷಿಗಳಿದೆಯಿದೆ 

ಮುಂಡೆ ಗಂಗಾತೀರದಲಿ ರಘು. | 
ನಂದನಾಶ್ರಮವುತ್ತಂದ ತಟಿದಲ್ಲೆನಲು ಕೇಳಿ | 
ಮುಂಡೆ ಬರೆ ಬರಲಾ ನ್ನನನ ಸದ 
ವೃಂಪಕದಳೀಚೂತ ಚಂಸಕ | 

 ಚಂದಬಕುಳನು ಕೋನಿದಾರ ಸುಗಂಧಯುತ ನನನ 1 

ಪರಿಪರಿಯ ಫಲಪುಷ್ಪ ಮೋದಾಂ 

ಕುರ ತಳಿರ್ಗಳಲೆನೆಯೆ ನೋಡುತ 

ಭರತ ಹೆರುಷದಲೈದಿ ಗುರುಮಂತ್ರ ಸುಜ ಸಹವಾಗಿ ||. 

| ೫ || 

॥೩೬॥ 

aa 

| ೩೮ || 



೨೦೨ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ _ ಆಯೋಧ್ಯಾ 
ಕಾಂಡ 

pl ದೂರದಲಿ ಕಂಡನು 

ರಮಶೋಭಾಮಂದಿರವನಾ | 

ವೃ ಕ್ಷಾಗೈ ದಲಿ ಕ್ರ' ಬದ ವಲ್ಫಲಾಜಿನದ 

ಗಿರಿಜೆ ಕೇಳ್ಳ ಮುನಿಮನಂಗಳ 

ಪರಿನ್ನತದ ಮಧ್ಯ ದಲಿಯೊನ್ಸು ವ 
| 

ವರ ಸ ದ್ಯಡನಾಶ್ರಮನನೀ್ತಿಸುತನುನ ಸ ಸಹತ | 

ಬರಲು ಮುಂದೆ ಸನೂಪದಲಿ ಸಂ 

ಸುರಿಸಿ ಸುತ್ತಲು ಶೋಭಮಾನದಿ 

ಹರದ ಸೀತಾರಾಮ. ಚರಣಾಂಕಿತವಿರಲು 
ಕಂಡ | | ॥೪೦॥ 

೪9 1 %] = 

ಅಂಕುಶದ ಧ್ವಜ ವಜ್ರ ಯವಲಕೆ 

ಸಂಕಜಾರಿ ಸುರೋಧ ಮಾನಾ | 

ಲಂಕೃತದ ಪ ಪಾವನ ಸರಾಗನ ಕಂಡನುಜ ಸಹಿ ತ | | 

ಶಂಕರನ ಕೃಸೆಯಾಯಿತಹಹಾ 

ಶಂಕ ಬೀತುದು. ಬದುಕಿದೆನು ಬಾ | 

ಸಂಕೆಗಂಡವರಾರು ತನ್ನ ಸುಧನೆ ತೆಯಲೆಂದ ol 

ಅದಕೆ ಧನ್ಯ ರದಾರು ತನ್ನ ೦ 

ಕಿರಲಿದೇ ಸೋಚೆರಿಸಿತೀ ವ ಜದ 

ಸಂಸಿರುಹ ಸಂಲಗ್ನ ಲಾಂಛನ ಧೂಳಿದನು ನೆಡು lar, 

ವರ ಮುನೀಂದ್ರ ರು Hye 
| 

ಸುರರು ಸಹ ಸೇದಾಂತ ಮಸ್ತ | ಡಿ 

ಮರಳಿದವಲಾ ತ 'ತಾನಿದಾವನೊ. ಇಂಜೆಸದಕೆಂದ Wes 

ಬದ್ದುದಕೆ ಫಲವಾಯ್ತು ಹಿಂಯರ ಇ 

ಹೊದಿದಕೆ ಫಲನಾಯ್ತ, ಸುಜನಾ 
ತ್ತು 

ಗಿರ್ಮುದಕೆ ಫಲವಾಯ್ತೆ ನುತ್ತ ಡಿಗಡಿಗೆ ಹರ್ಷದಲಿ' 
i 



ಹದಿನೆ;ಳನೆಯ ಸೆಂಧಿ | ೨೦೩ 

'ಬಿದ್ದನಾ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ) ಹ 

ದದ್ದ್ದ ಯದ ಲಾಂಛನದ ಹುಡಿಯೊಳ 

ಗದ್ದಿ ಜೊಡಲನ ಪ್ರೇಮ ಗಾಢಾಲಿಂಗನದಲೆಸೆದೆ | ಫಸ || 

ಬಳಿಕ PST 'ಬಾಷ 

ವಳಿಯ ಗದ್ದ ದಗಳಾಕ್ಷರ 

ದೊಲದು ಕಾಯದ ದಲೈ ಮೆಲ್ಲನೆ ಮುಂದೆ ಬರಬರಲು | 
ಹೊಳೆವ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರ ಕಾಂತಿಯ 

ಕಳೆಯೊಡಲ ಚತುರತೆಯ 'ನೀಲದ 

ಮುಳಿಯ ಕೋಮಲ ಶಾಮಳಾಂಗನ ಕಂಡನಾ ಭರತ | ೪೪/|| 

pe 

ಸುನಗೆಯ. ಸುಮುಖಾಬ್ದ ದಾಯತ 

ಯೆಸಳುಗಂಗಳೆ ವಲ್ಕಲದ ನನ | 
hl ದಿವ್ಯ ಜಟಾಕಿತೀಟದಲಿರೆ ನಿನೋದವನು q 
ವಸುಧೆಯಾತ್ಮ್ಯ ಜೆಯೊಡನೆ ಯೋಜಕ: 

ಲಸಮ ಚರಣನ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಸೇ | 
ವಿಸಲು ಕಾಣುತ ಭರತ ಬಂದನು ರಾಮ ಶರಣೆನುತ : | ೪೫॥ 

ಆಯಿತಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಧಿ ಷೆ 

ರಾಯರಿಂ ಮೇಲೊಂದು ನಾಲ 

ತ್ತಾಯಿತಾರಧಿಕವೆನೆ ಪದಗಳು ಚ ಚೆರಿತದಲಿ 1 
ಮಾಯೆಯುಲ್ಲದೆ ಕೇಳಲಬ್ರುಜದ | 

ಬ ಕರುಣದಿ 

ಶಾಯ್ವಗುರು ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ಲಕ್ಷಿ ಸೈಸಿಂಡೆನೊಲನಿನೆ ॥ ೪೬ | 
ಅಂತೆ ಸಂಧಿ ೧೭ಕ್ಕೆ ಪಡ ೭೪೭ಕ್ಕೆ 

ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಲ ತ್ರೀ ಶ್ರಿ 

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ 



| ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮೆಃ ॥ 

ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಸಂಧಿ 

ರಾಮನು ಭರತನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಸಡಿಸಿದ್ದು' 

ಸೂಚನೆ | ರಾಮಸಿತೃ ಮರಣವನು ಕೇಳಿ 

ದ್ದಾ ಮಹಾಮತಿ ಜಂತನನು ಸು 

ಫ್ರೇ (ಮಡ ಲಿ ಸಂತವಿಸುತಿದ್ದನು ಚಿತ್ರ ಕೂಟಿದಲರಿ ॥ 

ಪದ || ಕೇಳು ಪಾರ್ವತಿ ಭರತನಾ ತ್ರಿ? 

ಲೋಲ ರಾಮನ ಕಂಡು ಹರುಷೋ 

ನ್ಮೀಲಿತೇಕ್ಷಣನಾಗಿ ಮಠೆದತಿ ವೇಗದಲಿ ಬಂದು. ॥ 

ಘೋಳಿಡುತ ಚರಣಾರನಿಂದಕೆ 

ಮೇಳವಿಹಿ ನಿಜತನುವ ಹಿಡಿದನು | 

ಕಾಲನೆರಡನು ಭಕುತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿರಾಮ ಸಲಹೆನುತ 1೧॥ 

ಬಳಿಕ ಭರತನನೆತ್ತಿ ರಾಮನು 

ಸೆಳೆದು ತಕ್ಸೆ 4ಸಿದನ ು ದೀರ್ಫಾ 

ಜೃ ಲಿತ ೪8 ಬಿಗಿದಾನಂದ. ಜಲದಿಂದ. || 

ಗಳತ ನೇತ್ರಡಲಂಗ ಭಿತ್ತಿಯ 

ತೊಳೆದು ತಡೆಯಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂ | 

ಜೊಲವು ಮಿಗೆ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಸರ್ನೇಶ್ವ ರನು ಮ್ಯೈ ದಡವ is 

ಆ ಸಮಯದಲಿ ಬಂದರಾಗಳೆ 

ಕೌಸಲಾ ಕೆಕಾ ಸುಮಿತ್ರೆ ಯ | 

ರಾಸರರಸಿ ೨ ರಾಂತಕಯ್ಮಾ ವ ಗೋವಿನಂದದಲಿ || 



ಹದಿನೆಂಟನೆಯ: ಸಂಧಿ ೨೦೫% 

(ಸರದ ಬಹೆ ಲಾಯ ಕಾಣು 

ತ್ತಾಸನವನುಳಿದೆದ್ದು ಧಿಗಿಲನೆ | ನ ಡ್ಯ 

ಭಾಸುರ ಕ್ರೀ ರಾಮನೆರಗಿಡನಾಗಳೆಂಭ್ರಯಲಿ .. Hak | 

ನಮಿಸಲೆತ್ತಿ ದಳೂಲಿದು ತಕ್ಕೈಸಿ 

ಕಮಲ ಮುಖಿ ರಾಮಾಂಗರಾಗವ 

ನಮಮ ತೊಳೆದಳು ಹಳವಿಸುತ ದುಃಖಾಶ್ರು ಜಲದಿಂದ. || 

ಅಮರನುತ ಕೈಕಾ ಸುಮಿತ್ರೆಗೆ 

ನಮಿಸಿ೭ಲಿ ಕನ್ನಗರ ಕಂಡನು | 

ವಿಮಳಗ್ರಣನರ್ಯನ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹಾ ಮುನೀಶ್ವರನ . | ೪॥ 

ಎರಗಿ ನಾಷ್ಟಾಂಗದಲಿ ನುಡಿದನು 

ಹರಣರಾ ಕೃತಕೃತ್ಯ ನಾದೆನು 

ಗುರುವೆಯೆನುತಾಸನವನಿತ್ತುಚಿತಂಗಳನು ಮಾಡಿ ॥ 

ಬರವಿದೆನ್ನ ಲಿ ನೇಹವಾಯಿ 

ತ್ತರಸನೆಂತಿಹನೆನ್ನ ನಗಲಿದ 1... 

ಭರತ ದುಃಖಿತನೇನನೆಂದನು ತಂಜಿ ತನಗೆಂದ | ೫ | 

ಎಂದಡೆಂದ i ರಾಘವ. 

ತಂದಿ ಬಶರಥ ನಿನ್ನ್ನ ನಿರಹದಿ | ಸ 

ಬೆಂದು ನಿನ್ನ ಫೆ ನೆನೆದು ರಾಮಾ ರಾಮ ಜಾನಕಿಯೆ ॥ 

ಯಿಂದ ಲಕ್ಷ ೫ ಯೆನುತ ದುಃಖದ 

ಬಂದಿಗೊಡಲನು ತೆತ್ತು ಸುಗತಿಗೆ ೨.11 
ಸಂದನೆಂದೆಲ್ಲವನು. ಹೇಳಿದನಾ ರಘೂತ್ತಮಗೆ | | & || 

ನೇಳಿ ಗುರುವಾಕ್ಯವನು ಕರ್ಣದ 

ಶೂಲೆಯಂದದ ಶೋಕ ರಿಕರದ 

ಮೂಲನನು, ಹಾ ಶಾಶ ಹಾ ಯೆನ್ನಯ್ಯ ಹಾಯೆನುತ | 
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ಬಾಳದೇತಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೈ . 

ಹೇಳಬೆತ್ತಲು ತನ ಕರುಣಾ | 

| ಸಾಲಿತನೆ ಹಾಯೆನುತ ಪ್ರಾಕೃ ತರಂತೆ ಹೆಳನಿಸಿದ | ೭ ( 

ಬಿಟ್ಟಿ ಯೆನ್ಸ ನಾಥನಾದೆನು 

ಮುಟ್ಟಿ pe | | 

ಗಿಷ್ಟರರೆನುತಿರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆಯರು ಕೇಳ IF 

ಥಟ್ಟು ಗೆಡದರು ಧಕೆಗೆ ಪ್ರಸರಲುತ 
ಕೆಟ್ಟೈನೆಂದಾ ರಾಮ ಮಾತೆಯ ತ್ಮ 

ರಷ್ಟ ಕಿಲ್ಲರು ಹಾಯೆಕುತ್ತೊಡಲೊಡೆಯರೊದರಿದರ let 

ಕೇಳಿ ಬಳಿಕೆ ವಸಿಷ್ಠನಾ ತ್ರೀ 

ಲೋಲ ರಾಮನ ತಿಳುಹಿದಂ ಬಿಡು 

ಗಾಳು ಮನುಜನೆ ರಾಮ ನಿನಗೀ ಲೋಕ ಸ ಹ | 

ಜಾಳು ಶೋಕವಿದಾರಿಗಾತ್ಮ ಗೊ 

ಮೇಲೆ ದೇಹಕೊ ಬರಿದೆ ಮಾಯಾ | 

ಮಾಲೆ ಕಬ್ಬಿತೆ ನಿಜನಿನೇಕದ ೇತ್ರಕಕಟಿದ. «1 

ಆತುಮನು ನಿರನೆಯೆವನೆದ್ದಯೆ ರ 

ಜಾತಮೃತಿ ಸುಖದುಃಖ ಜರೆನರೆ :. . 

ಭೀತಿಯೆಂಬುದು ಹೊದ್ದದಕ್ರಿಯ ಜನನನವಿನಾತಿ | 

ಭೂಶಕೆಂಬರೆ ಜಡನದರಿನಿನ '..- ಮ 

ಮಾತಕರಿಯದು ಕೆಡದು ಕೆಟ್ಟ ಚ ಲ್ಪ 

 ಭೂಠವಿಕೃತಿಯೆ ಭೂತದಲಿ ಲಯವಾಗಿ" ಕನಂಗೆಂದ . '|[೧೦॥ 

ಕನಸಿನಲಿ ನಾನಾತ್ಮ ಭೇದವು . 
ಮನಕತದಿ ನೆರಿ ತೋರಿದುಳಿವಂ | 

ತನುಪಮಾತ್ಮನ' ಸನ್ನಿ ಧಾನದ ಮಾಯೆಯಿಂದಾದ | 
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ಮೆನು ಜತಿರ್ಯಗ್ಲಿ ನಿಜರೆಂಬರ 

ಜನನ ಮರಣ ಸುಖಾನುಖಂಗಳು 

ಜನಿಸವೇ ಸೈ ಸಳಿಯೆನಿದಕಿನ್ಸ ಳೆಲದೇಕೆಂದ ॥ ೧೧ ॥ 

ನಿತ್ಯ ನವ್ಯಯನೇಕನದ್ವಯ ' 
ಸತ್ಯ ಸಂನಿನ್ಮಾತ್ರನನುಸನು 
ಇತಿತ್ತ ಸಾಕ್ಷಿನಿರೀಹೆನಾತುಮನೆಂದು ಬಲ್ಲವರು | 
ಭಿತ್ತರದ ಮರಣವಲಿ ಶೋಕಿಸ 
ಉತ್ತಮರು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿಸ | | 
'ಲತ್ತಲೀ ತನು ಧರ್ಮವಾತ್ಮಂಗಿಲ್ಲವೆಂದೆಂದು ॥ ೧೨ 1 

ನಿನಗಡೆತ್ತಣ ದುಃಖ ನಿನ್ನನು | 
ನೆನೆದು ಗೆಳುವರು ಶೋಕಮೋಹವೆ. | ಟಾ 
ಮನುಜ ನಾಟಕ ಸಾಕೆನುತ ಮುನಿ ತಿಳುಹಲಾಕ್ಷಣಕೆ | 
ಮನದ ದುಃಖವನುಳಿದು ಮಂದಾ : 

ನಿಯ ಜಲದಲಿ ಮಿಂದು ಪಾವನೆ 
ಫೆನಿಸಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಳಿಕ ಜಲಾಂಜಲಿಯೆನಿತ್ತ Hox 

ಮಾಡಿ ಪಿಂಡನ ಮೂಲಫಲನುದು 
'ಗೂಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹಿತ ಮಂತ್ರದಿ 
ನೀಡಿದನು ಬಳಿಕಿಂಗುದೀ ಫಲ ಸಮದ ನಿಂಡನನು ॥| 
ನೋಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಿ ತಾನದಾನದ | 

ಮಾಡುವನು ಭೋಜನವನದನೇ . | ಹ 
ಮಾಡುವದು ಶ್ರಾದ್ಕಾದಿಗಳಿಗೆಂಬುದಿನೆ ಶ್ರುತಿ ಸಿದ್ಧು. |೧೪॥ 

ಎಲ್ಲರೂ ದುಃಖಾಶ್ರು ಜಲಧಿಯ ' 
ಲಳ್ಳೆ ವೈವುತ ಮರುಗಿ ಮಿಂದರು ಬಜ 8 
'ಸಬ್ಲಲಿತ ಸಾಕ್ಷಾತಗಂಗೆಯಲೈದಿಯಾಶ್ರಮಕೆ | 



೨೦೮ ಅಥ 

ಒಲ್ಲದಾರೂ ಕಂದಮೂಲವ 

ನಿಲ್ಲಿಯುಪನಾಸದಲಿ ಯಾಶ್ರೆಯ 

ಪುಲ್ಲರೋಚನ ರಾಮನೊಡನಿದ್ದುದು ಜನಸ್ತೋನು 

ಮರುದಿವಸ ಗಂಗೆಯಲಿ ನಿಂದಾ. 

pa ಸರ್ಮಲರಾಗಿ ನೆರದಿ 
ರಿದಲೆಲ್ಲರು ಹುಳಿತಿರೆಲು ಬಂದೆಶಗಿ ರಾಘವಗೆ | | 

ಇ ಇಳು ು ರಾಮ ರಾಮೋ | 

ತೃ ಮಹಾಗುಣ ನಿಧಿಯೆ ಪಟ್ಟವ 

ಧರಿಸಿ ರಾಜ್ಯವ ಪಾಲಿಸೆಲ್ಲರನೆ ಸುತ ಟು 

ತಂಜೆಯಂತ್ಯದಿಯಣ್ಣ ನೇ ಧಿಟ 

ತಂದೆಯಲ್ಲಾ ತವಗಿದುವೆ ನೃಪ. 

ವೃಂದಧರ್ಮವು ಪ್ರ ಸೃಜೆಗಳನುರಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸ | 

ಮುಂದೆ ಯರ್ಜ ನವನ ಮಾಡಿಸಿ 

ನೆಂದನರನುತ್ಕಾ ದಿಸುತ ನಲ 

ವಂದೆ ಧರ್ಮನ ನೀತಿ ತಪ್ಪದೆ. ಸಲಹಿಕೊಂಡಿಹುದು. 

ಮಗಗೆ ಪಟ್ಟಿವ ಕಟ್ಟ ನನವನು. 

ಹೊಗುವದಲ್ಲಿಂ ನೆ ದಲಿ 

ಸೊಗಸದಳ್ಳಡೆ ನಿಮಗದೀಗಳೆ ಬಹುದುಚಿತನಲ್ಲ 1 
ಖುಗಡದೆ ತನ್ನಿ ಕರುಣವುಳ್ಳೆ ಜಿ | 

ಹಗರಣದಲೀ ಕ್ಸೈಕೆ ಮ 

ಬಗೆಯ ಮನದಲಿ ನೆನೆಯಬಾರದು . ̀ ರಾಮ ನೀನೆಂದ 

ಎಂದು ಚರಣವ ಬಡಿದು ಶಿರದಲ್ಲಿ. | 

ತಂದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿಳೆಗೆ ಬಿದ್ದನು | 

ಮುಂದೆದಂಡದವೋಲು ರಪ್ಪನೆ ಸಾಲಿಸೆಂಣೆನುತ | 

ಸ್ಯಾತ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

lm | 

| ೧೬ | 

| ll 
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ತಂದೆ ಬಾಯೆಂಜಿತ್ತಿ ತೊಡೆಯಲಿ 

ತಂದು ಕುಳಿರಿಸಿ ರಾಮನಕಿ ಮುದ ಚಾ 
ದಿಂದ ಸಪ್ರೆ (ಮಾದ ೯ನಯನೆದಲನುಜಗಿಂತೆಂದ | ॥| ೧೯] 

ಕೇಳು ಮಗನೇ ನನ್ನ್ನ ನುಡಿಯನು 

ಹೇಳಿದೆಯಲಾ ನೀನಿದೆಲ್ಲವ 

ಶೀಲನೃಪರಿಂಗಹುದು ಮತ್ತೊಂದಿಹವು ಕಿಂಚಿತವು. ॥ ' 
ಹೇಳುವೆನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರುಷವ 

ಬೀಳುಗೊಡುವೆನು ದಂಡಕಾಖ್ಯದಿ | ಇ 
ಮೇಲೆ ತಾ ಬಹೆನನ್ನ ವರ ಮಾತಾಡಬೇಡೆಂದ : I-01 

ವರುಷ ಹದಿನಾಲೈ ಂಶ ವಿನಗಿ 

ದಿರಿಸಿದನು ಪಿತ ನನನ Mey 

ನಿರುನನದಿ ನೀನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಪ ತಶವೆನಗೆ ಸಿತರು || 
ಇರಲು ಬೇಕೆ ನೀಮ ಮ ೨. 

ಒರಿಯದೆಂದದಲಿದ್ದೆ ಸ್ಟೇಚ್ಠಾ | 

ಚರಣೆ ನವಗೆತ್ತಣದು ಸಿಶೃವಕವರ್ತಿಗಳಿಗೆಂದ I-30 

ನೂರಿದಡೆ ಪಿತೃ ನುಡಿಯನವ' ನಿತ 

ಧಾರಕನೆ ತಾನೆಲ್ಲ "ಕದಿ | 

ಫಘೋರಯಾತನೆನಡುವ ಜೀವನ್ಮ ಜು ಜ್ 

ಸಾರನಿದನರಿದಾಳು ರಾಜ್ಯವ 

ಸೇರಿವನದಲ್ಲಿಹೆನು ತಾನಿದ ನ 
ಕಾರು ಮೊಲೆ  ನೆಲಾಗ ದಯ್ಯನ ಮಾತ ನಾನೆದ : ' |[.೨೨ || 

ಅಣ್ಣ ಶಾತನ ಮಾತದೇ ತಾ | 
ಬಣಿ | ಸುವೆಯುನ್ನ ತ್ಕ ಹೆ ) ದೆಯನು 

ಹೆಣಿ ನಿಚ್ಛೆಯ ಎಟ. ಬಟು ಜೇತನನು | 
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ಹಣು ಮುಖಪ್ಲಿನೆ ಬಾಲಬುದಿ.ಯ 
ತ ನು ಧ 

ತಿಣ್ಣ ದಲಿ ಹೇಳಿದಡೆ ತಾನ | ಜೆ 
ಗ್ರಣ್ಯ. ಮತವೇ ರಾಮನೆಂದಡೆ ರಾಮನಿಂಶೆಂದ | ೨% | 

ಆಲ್ಲ ನಿತ ಕಾಮುಕನು ಮೂಡದಿ 

ನಿಲ್ಲ ಸಿ ಜಿತ ಹ ಮಾನಸ | 

ನಲ್ಲ ಪೂರ್ವದಿ ದಕ್ಕ ವರ ಸತ್ಯ ವೆನೆ ಪಾಲಿಸಲು | 

ವಲ್ಲ ಗೆ ಪೊಲದಿತ್ತು ಸ. 

ಸೊಲ್ಲಿಗಂಜಿದ ಜಿದ ನರಕಭಯದಲಿ 1 : 

ಬಲ್ಲವನು ಹಿತ "ಸತ್ಯಸಂಧನು ಭರತ ಕೇಳೆಂದ sll 

Wa ಫಲ 

ಗೊ 

ಆತನಗ್ಗ ದ ದ ವಚನ ಸತ್ಯದ 

ನೀತಿ ತಪ್ಪ ನಡೆಸದಿದ್ದಡೆ NR 

ಪಾತಕವು ತನಗಾಗದೇ ಲೋಕದಲಿ ರಾಘವನು | 

ಬಾತೆಗೆಟ್ಟನು ಸತ ಕನ್ನ 

ಮಾತ ನೀನಿದ ಕೇಳೆನಲು ರಘು 

' ಜಾತಗೆಂದನು ಮತ್ತೆ ನುಡಿದನು ದೈನ್ಯ ದಲಿ ಭರತ ತ 2% | 

ನಾನು ನಲಲ ಜಟೆಯನಾಂತಾ. 

ನ್ನೂನ ಮನು ಸಂಖಾ ಬ್ದ ವನದಲಿ ಸ 

ಸಾನುರಾಗದಲಿಹೆನು ರಾಜ್ಯ ್ಪವನಾಳು ನೀ ಸಿತನ | 

ದಾನನಚನಿಪು ತಪ | ದೆಂದಿನ 

ನೇನನಾಡುನೆ ರಾಜ್ಯ ರಿನಗೀ 

` ಕಾನನ ತನಗೆನ್ನ ನೇ ನಿತನೆಂದನಾ ರಾಮ. .° © Wt 

ವನೆದಿ ನೀ ರಾಜ್ಯದಲಿ ತ ತಾನಿರ . 

ಲನುಜ ಮೊದಲೇ ವ ೈರ್ಥವಾಗದೆ ಚಾ 

ಯೆನಲು ಲಕ್ಷ್ಮ: ಇನೆ ನಾ ನಿಮ್ಮ] ಡಿಯ ಸೇವಿಸುತ ॥ 
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ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಬಪ್ಸೆ ನಲ್ಲದ 

ಡನಲನಲಿ ಜೇಳುನೆನು ತನುವಿದ 

ನೆಕುತ ತನ್ನಲಿ ನಿಶ್ಚಯನ ಮಾಡಿದನು ಕಲಿ ಭರತ 

ಹರಹಿ ದರ್ಭೆಯ ಮೂಡ ಮುಂತಾ 

ಗಿರೆ ಕುಳಿತು ದೇಹವಕೆ ಬಿಡಲೆಂ : 

ಬದಿರಲವನ ನಿರ್ಬಂಧವನು. ಕಾಣುತ್ತ ನಿಸ ಒಯೆದಿ 1 

ಗುರು ವಸಿಷ್ಠನ ನ ನೇತ್ರ. ಸಂಜೆ ಯ 
ಗಿ 

ಭರದಿ ರಾನುನು ನು 

*ೆಕೆದು ಭರತಂಗೆಂದನೇಕಾಂತದಲಿ ಕು 

ಸರ್ವಸಾರವ ಬಲ್ಲ ಬೋಧೆಯ 
ಗುರ್ವವೆಲ್ಲವ ತಿಳಿದರಿದ ಗುರು 
ಸರ್ವ ಮುನಿಜರಿಲ್ಲರಿಂತಾನಧಿಕನಾಗಿರ್ದ || 
ಸರ್ವಗುಣ ಹ | 

ಸರ್ವಹಿತಕರನಾದ ಮುನಿನ 

ಸರ್ವ ಗೌಸ್ಯವ ಭರತ ನೀ ಕಂದು ಕರುಣಿಸಿದೆ. 

ಕೀಳು ಮಗನೇ ಭರತ ಗೌಪ್ಯವ 

ಹೇಳುವೆನ; ನಿಶ್ಚಿತವ ಸಾಕ್ಷಾ | 

ನ್ಮಾಲತಾಂಗೀವರನೆನಿಪ ನಾರಾಯಣನೆ ಬಂದು | 

ತಾಳಿದರು ರಾಮಸ್ವರೂಪ ಪನ | 

ಹೇಳಿಕೊಂಡನು ಹಿಂದೆ ಕನುಲಜ § 

ಜಾಳುರಾವಣನೆಂಬ ದನುಜನ ವಧಿಸಕೋಸುಗರ 

ದಶರಥಗೆ ಸುತನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ 
ನೆಸುರರನು ವಧಿಸಲಿಕೆ ಯಾವನ 
ಹೆಸರಿಸಿದ ನರಯೋಗಮಾಯೆಯೆ ಜನಕಭೂಸತಿಯ | 

| ೨೬] 

| ೨೮| 

| ೩೦ | 
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ವಸತಿಯಲಿ ಸೀತಾಭಿಧಾನದೆ. 

ಹೆಸರುವಡೆದುದು ಸೇರಿದಳು ಬಂ 
ದಸುರ ವೈರಿ ಮುಕುಂದ ರಾಮಂಗೆಂದನಾ ಮುನಿಷ: 

ಶೇಷನವತಾರವು ಕಣಾ ಲ 

ಫ್ಮೀಶ ರಾಮನ ಬಳಿಯಲನುದಿನ 

ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತೈದುನೀ ಲಕ್ಷ ಣನೆನಿಪ್ಸವನು || 

ಸಂಶಯವು ಬೇಡಮರ ಕಂಟಕ 

ದೋಷಿ ರಾವಣನನ್ನು ವಧಿಸಲು | 

ಭಾಸುರ ಪ್ರೀ ರಾಮನೈದುವನೆಂದನಾ ಮುನಿಷ 

ಕ್ ಬೇಡಿದ' ನರವ ನಿಷ್ಠು ರ 

ವಾಕು ಸಹಿತಾ ನೇಮದೆಲ್ಲವು. ಈ 

ನಾಕದವರಿಂದಾದ ಕ ತಕವು ಮೇಣದಲ್ಲಪಣೆ.' Ww 

ಆಕೆ ರಾಮಂಗೆಂದು ತವ | 

ಸೋಕಿಸುವ' ನುಡಿಯೆಂಬವಳೆ ಜಗ : 

ದೇಕನಾಥನು ರಾಮನರಿ: ಸಂಜೀಹ ಜೀಜೆಂದ 

ಜೀವ ರಾಮನು ಮನೆಗೆ ತಿರುಗನು 
ನೀವು. ನಾವು ಸಮಸ್ತ ಸೈನಿಕ 

ದೇವಿ ಕೌಸಲೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾತೆಯರೊಡನ ವಶ್ಯ ದಲಿ ॥ 

ಈ ವನದಲಿಹುದೇನು ಕಾರಣ 

ಸಾವಧಾನದಿ ಪುರಕೆ ತೆಕಳುವ' 
 ಶಾವಣನ ಕುಲಸಹಿತ ರಾಮನ: ಕೊಂದು ಬಹೆನೆಂದ' 

ಕೊಲ್ಲನೇ ತಾಟಿಕಿಯ ಯಾಗದಿ.. 

ಚಲ್ಲೆ ಬಡಿಯನೆ ದನುಜಿಲ್ಲಂ | 
ಕಲ್ಲಪಲ್ಯಾ ಶಾಸ ಮೋಕ್ಸಪ 'ಮಾಡನೇ ಇಟ ಕ 

| ೩೧ I 

asl 

pak 

Naw 



ಹೆದಿಕೆಂಟಿನೆಯೆ ಸಂಧಿ 

ಬಿಲ್ಲ ಮುರಿಯನೆ ಭೂತನಾಥನ 

ನಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ವರಿಸಿ ಬರುತನೆ 

ಕೂಳ್ಳ ನೇ ಭಾರ್ಗವ ಮುನೀಂದ್ರ ನ ಕರದ ನಿಜ ಧನುನ 

ನೊಡ ರಾನಣನಾದಡೂಂದೇ 

ಕಡ್ಡಿ ರಾಮಗೆ ಕೊಲಲು ಕೇಳ್ಳ 

ಹೆಡ್ಡ ರಾವಣ ಸಿಕ್ಕಿದನು ಕಾರ್ತ್ಯನ ಘರದಿ ಮುನ್ನ Hf 

ವೊಡ್ಡು ಕಾರ್ತ್ಯನ ಕೊಂದು ಭಾರ್ಗವ 

ನಡ್ಡ ಬಿಸಿದಕೆ ಪರಶುರಾಮನ 

ಸಡ್ಡು ಮಾಡನೆ ರಾಮನಾತನ ಜಾನವನು ಕೊಂಡು 

ಎಂದದೆಲ್ಲವ ಪೇಳಿ ಗುರುಮುಖ 

ದಿಂದ ಭರತನು ತಿಳಿದು ವಿಸ್ಕ್ಮಃ ಯ 

ದಿಂದ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಣನೇ ನೆರಮಾತ ಒನೆಂದರಿದು || 

ಸಂದ ಕರುಷದಲುಬ್ಬಿ ನಗುಶೈ 

ತಂದ ರಾಮನ ಹೊರೆಗೆ ಭರತನು 

ನಿಂದು ಬಿನ್ನಹ ಮಾಡಿದನು ಭಳುತಿಯಲಿ ಕೈಮುಗಿದು | 

ಸಂಧಿ ಕೆದಿನೆಂಬಲ್ಲ ಹದಗಳ 

ನೈ ಎಂದ ಷಟು ತ್ರಿಂಶಗಳ ಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಯ 

ಇ ಅ ಂದವಿಕವಿಸತೋಡಿ ಚಕ ನಿನಾಶಕರ || 

ಎಂದು ವಗಲದೆ ಹೈ ದಯ ಕಮಲದ 

ಮಂದಿರದಿ ಸೆಲಸಿಸ್ಪ ಪರಮಾ 

ನಂದಗುರು ನಿತ್ಯಾ ತ್ಮ  ಲಕ್ಷ್ಮಿನೃ ಸಿಂಹ ಸಲಹೆಮ್ಮ 

ಅಂತು ಸಂಧಿ ೧೮ ಕ್ರ ಸದ ೭೮೫ ಕ್ಕ 

ಮಂಗಳೆ ಮಹಾ ಶ್ರೀ ತ್ರೀ ತ್ರೀ 
ಶ್ರೀ ಫ್ರಿ | 

ಯಿ 

| ೩೫ | 

| ೩೬ | 

| ೩೭ ॥ 

| ೩೮ || 



| ತ್ರೀ ರಾವಚಂದ್ರಾಯ ನನುಃ | 

ನಂದಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭರತನ ನಾಸ 

ಸೂಚನೆ | ರಾಮನೆಲ್ಲರ ಕಳುಓದನು ಸುಖ 
ಪ್ರೇಮದಲಿ ಐಜಪುರಕೆ ನಂದಿ 

ಗ್ರಾ ಮದರಿ ಭರತಾಂಕನಿದ್ದನು ತಮ್ಮ ಸಹವಾಗಿ | 

ಪದ || ಕೇಳು ಪಾರ್ವತಿ ಮುನಿಯ ಮುಖದಲಿ | 

ಕೇಳಿ ಭರತನು ರಾಮನೇ ಶ್ರೀ | 
ಲೋಲನೆಂಬುದ ತಿಳಿದು ವಿರಹದವ್ಯಾಕುಲದ ಬಳಿಕೆ ral 4 
ಮೇಲೆ ರಾಮಗೆ ನಮಿಸಿ ಚಡಿಸರು. ಗ 

ಬೀಳುಗೊಡುವೆನು ಪ್ರರಕೆ ರಾಘವ N 

ಪಾಲಿಸೈ ಜ ದಿವ್ಯ ಸಿರಿ ಸಾದಳೆಯನಿದರೆಂದ .. Hal 

Co ಕಂಡಂತನುದಿನವು ಸಂ 

ಪಾದುಕೆಯಿದನು ಸೊಜಿಸು 

ಹ ಸೇವೆಯನು ; ಮಾಡುತ ರಾಜ್ಯ ಕೃತ ತೈವನು | 

ಧನ್ಯನಾಗಿಹೆ ನೀ ಬಹನ್ನ್ನ ಗೆ 

ನ್ಯವರಿಯನೆ ನಿನ್ನ. ಚರಣದ 

ಸವಿ ಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಾಲವ ಕಳಿವೆ ನಾನೆಂದ |೨|. 
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ಹೆತ್ಲೊ ೦ಭತ ತೃನೆಯ ಸ ಧಿ 

ಎಂದೆನುತ್ತಾ ದಿವ್ಯ ಪಾದುಕೆ 

ಯಂದೆರಡನಿಜರತ್ನ ಭೂಷಣ | 

ದಿಂದಲಂಕೃ ತವಾಗಿ ಕೊಂಡಿರಿಸಿದನು ಶಿರದಲ್ಲಿ. || 

ಮುಂದೆ ಬಲಬಂಡಡಿಗಡಿಗೆ ರಘು 

ನಂದನನ ಪದಕೆರಗಿ ಮತ್ತಿಂ 

ತೆಂದನತಿ ಭಕುತಿಯಲಿ ಗದ್ಗದ ಸ್ವರದಿ ಭರತಾಂಶ 

ಎತ್ತಲಾನೂ ರಾಮ ವನದೊಳ 

ಗುತ್ತರಿಸಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರುಷವ 

ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ದಿನಕೆ ನೀ ಬಾರೆದಡೆಯಾದಿನನೆ | 
ಹೊತ್ತಿಸುವೆನಗ್ನಿ ಯಲಿ ತನುನನು 

ಸತ್ಯವೆಂದೆನಲಾಗ ವಿ 

ನರ್ತಿಸಿದನಾ ರಾಮು ಭರಶನನಧಿಕ ಕರುಣದಲಿ 

ಎನುತ ಸೈನಿಕ ಸಹಿತ ಮಂತ್ರಿಗ 

ಳೆನುಜ ಶತು ತ 

ಮುನಿವಸಿಷ್ಮನೆ ನು: ಸಹಿತ ಮಾತ(ಗಳೂಡನೆ ಸಯಜಣವಕು 

ಅನು ವಿನಿಂ ೪ ಕೆ ಭರತನು 

ಮನವ ಮಾಡುತ್ತಿ ರಲ; ನ 

ಹೊನರೊಳೇಕಾಂತಕ್ಕೆ ಕರೆದಳು ಕ್ಸ ಕೆ ರಾಘವನ 

ಕರವನೆರಡನು ಮುಗಿದು ತನ್ನಯ 

ಶಿರವನತಿ ದುಃಖದಲಿ ನುಡಿದಳು 

ಹರ ಹೆರಾ ರಘುನಾಥ ನಿನ್ನನು ರಾಜ್ಯದಿಂ ನಾನು | 

ಹೊರನಡಿಸಿದೆನು ನಿರ್ದಯತ್ವದ ' | | 

ಭರದಿ ನಿಷ್ಠುರದಿಂದ ಬುದ್ದಿಯ 
wd ad dd: dd ಕ ಛು ಕ 3 ಟ್ ' td 

ಇರುತ ನಿನ್ನಯ ಮಾಯಿ ಬೋಹಿಸಿ ಕೆಡಿಸಿದುದು ತನ್ನ 

|೩॥. 

|೪| 

| ೫ | 

| 



೨೧೬. . ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ 

ಆರು ಗೆಲುವರು ವನಿ ವಿಷ್ಣು ಸ 

ನಾರಿಯನು ಮೂಲೋಕಡೊಳ ಬ್ಬೆ ತಾ 

ದೀರಫೆನು ಸಹವಾಗಿ ಮೋಹಿಸಿ ಕೆಡಹುವಳು ಧಿಟಕೆ 

ನಾರಿ ತಾನೆಲೆ ರಾಮ ತನ್ಷ ವಿ 

ಉಾರವಡಿಸುವುದರಿದೆ ತಕಮೆ 

ಜಾರ ಬಬ್ಲರಿಗೆನ್ಸ್ನ ಕೃತಕವ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕನಲು 

ನೀನಲೈ ಸಾಕ್ಷಾತ ನಿಷ್ಣು 

ಜ್ಞಾ ನಮಯನವ ರೆ, ನಾದಿ 

ಸಾ ನೆರೊಸ ಸನಾಶನನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸರಮಾತ್ಮ 

ನೀನು ಮಾಯಾ ಮಾನುಷಾಂಗದ 

ಲೀ ಏಖಿಳ ಲೋಕವನು ಮೋಹಿಸಿ 

ಹಾನಿ ವೃ ದ್ದ ಗಳಿಂದ ಕುಣಿಸುತ ನೋಡಿ ಸುಖಿಸುತಿಹೆ 

ನೀರೆ ಸ್ರೇಡಿಸಿ ಲೋಕದೊಳಗೆ 

ಜಾ ಫಿಗಳೆ ಮಾಡಿರುವ ಸುಖದುಃ : 

ಖಾ? ಸಿರಂತರೆ ಮಾಯಿಯನಳಿಗೆ ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ದಟಕುಂಟೆ 

ಎ 

ಲ 

ದೇನು ನರ್ತಕ ತ ಜೇಷ್ಟಾ 

ದೀನವಲ್ಲೆ ,ರಾಮ ತಿಳಿಯಲಿಕಂದಳಾ ಕೈಕ 
ಈ ಬ 

ಕಾಂಡ 

| 

|೭| 

|೮॥ 

| 

ll 

ಲ | | 

ಬಿನ್ನ ರೂಪದಿ ಜಗವ ಹರಹುವ | 

ಲಾರ್ಥವದ ಬುದ್ದುದ ತರಂಗವಿಕಾರದೆಂದದಲಿ | 
ಹೊನ್ನು ತೊಡಿಗೆಗಳಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಿ | 

ಹೊನ್ನ ಮರಸುವ ನೋಲು ನಿಜ ಚೈ 

ಅವೈ ಕೃತಿಯೇ ಜೇಶನವ ಮರಿದಿಹುದು ಭೇಡದಲಿ 1 ೧೦11 



ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ ೨೧೭ 

ದೇವ ತನ್ನನ ನು ನೋಹಿಸಿದೆಲಾ 

ದೇವ ಕಾರ್ಯವ ಮಾಡಲೋಸುಗ 

ಕಾವುದೆನ್ವ ನು ಪಾಪಚೇಸಷ್ಟಾಭಾವ ಹೊಗದಂತೆ ॥ 
ಅನ ಜೀವ ವತೆಗಳಿಗು ಕಾಣದ 

ದೇವ ನನ್ನಿ ದಿರಿನಲಿ ತೋರಿದೆ 

ಯಾವ ಕರುಣಿಯೊ ರಾಮ ನೀನೆಂದಳು ಸರೋಜಮುಖಿ ॥೧೧[ 

ಸಾಹಿ ವಿಶ್ರೇಶ್ವರನೆ ಜಯೆ ಜಯ 
ಸಾಹಿ ಪಾಹಿಯನಂತ ಮಹಿಮನೆ 

ಪಾಹಿ ಜಗತೀನಾಥ ಸುಪ್ರಿಯ ಹ (| 
ನೋಹಮಯದ: ಜ್ಞಾ ಬ ಪೊಶ ಸ 

ಮೂಹ ಪುತ್ರಾ ದಿಗಳ ಬಂಧವ 

ನಾ ಹರಿಸು ನಿಜ್ಞಾ ನಖಡುಗದೊಳೆಂದಳಾ ಕೈಕೆ 1s | 

ಕಸ್ಟವೀ ಸಂಸಾರನಿದೆರೊಳು 
ಕಸ್ಟ ನೀ ತನು ಧರ್ಮವಲ್ಲಿಯ 

ಕನ್ನ ನೀ ಪುತ್ರಾದಿಯೊಳಗಣ ಸ್ನೇಹೆನುಯ ಪಾಶ | 
ಕ ನದ ಹರಿ ನ್ನ ನಿಜನದ ತ 

ವಿನ್ನು ಸ ರಧಾ ನಾಖ್ಯ 'ಲಾತದಿ 

ಕಷ್ಟ ತನ್ನ ಯ ಮರೆಯ ಹೊಳೆ ನು ಯೆಂದಳಿಂದುಮುಖಿ | ೧೩ | 

ಎಂದ ಕೈಕೆಯ ಮಾತ ಕೇಳು 

ತೈೆಂದನಾ ಶ್ರೀರಾಮ ನಸುನಗೆ 
ಯಿಂದ ಕೇಳೌ ತಾಯೆ ನೀನಾಡಿದ್ದ ಮಾತುಗಳು || 
ವೊಂದು ತಪ್ಪದು ಸತ್ಯ ನಿಜ ಸುಖ |. 
ದಿಂದ ದಿನಿಜರ ಕಾರ್ಯಕೋಸುಗೆ' | 
ಬಂದು ನುಡಿದಳು ವಾಣಿ ನನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಲೆಜ ಣಗ 



ಧ್ಯ್ಯಾ ನಿಸುತ್ತಿರು ಕು 

SCS 

ನೀನು ಬರಿದೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರವ 

ಜೀನು ದೋಷವು ನಿನಗೆ ಬೆದರದಿ 

ದೌ ನಿರಂತರ ಹೆಗಲಿಖಳುನೆಡಬಿಡದೆ ತನ್ನುವ 

ಹೈದಯ ಕಮಲದ 

ಲಾನತಖಿ ಯ ಡ್್ ಭಕ್ತಾ 

ಧೀನ ಭಗ್ರಹರೂಸನೆಕ್ನಕು' ತಾಯೆ ಬಿಡದೆಂದ 

ಕೀರ್ತಿಸುತೆ 

ಪ್ರತ ಮಿತ್ರಪ್ರಿಯಥರಾಧಿಕ 

ವರ್ತಿಯನು ಬಿಡಬಿಡದೆ ಕೇಳುತ 

ಮಿಥ್ಯ ವೆಂದೆಲ್ಲವನು ತಿಳಿ ಸ 

ರ್ವತ್ರ 

ಸುತ್ತ, ಲೂ ಕಾಣುತ್ತ ಕ ತಾಯೆ ಬೀನೆಂದ 

| ತ್ತ ಸಮೆದುಃ Q ಖದಲಿ ನ 

ಶತ್ರು ಮಿತ್ರರೆನಿಪ್ಪ ಭೇದದ 

ಭಿತ್ತರವು ತನಗಿಲ್ಲ ಭಕ್ತರ 

ಹೆತ್ಕಿರಿದ್ದೇ ಭಜಿಸುವೆನು ಕಲ್ಬಾಂತವಾದರೆಯು 

ಮತ್ತೆ ತನ್ನಯ ಮಾಯೆಯಿಂದಾ 

ಸಕ್ತಿ `ಸೋಹಿತಕೆಂಬಕೆನ್ನ ನು 

ವೃತ ತ್ತ ಮಾನವೆ ಮೋಹಿ ಸುಖದುಃಖಾನುಗತನೆಡು.. 

ನಿನಗೆ ತನ್ನ ವಿವೇಕ ಬುದ್ದಿಯ 

ಜನಿಸಿತಿದೆಲಾ ni ಹ 

ಧ್ ಖಿಪ್ರಡಂಜದಿರನು 

'ಮೈನೆಯಲಿರು ಸಂಸಾರ ಲೇಪದ 
‘ma 
ಇಸಿ 

“ಫಿ 
£4 

ತೆ 
ಣು) 

ಇಡ್ಲಿ 
ಕ 

ಗು ಮಲಿನ ಹೊಡ್ದದೆನ್ಸ ನೆ 

i ಕ್ ತ ಪ ಸುಖದಿಂದಿನ್ನು ನೀ ನಿನ್ನ 

ನು 

ಪುತಿಹುದನವರತನೆಹಬಿಡಜಿಂದನಾ ರಾಮ 

ನೆಕೆವುತ್ತ ತನ್ನನು ಭಾವಭಕುತಿಯಲಿ 

| 

| 

| 

Wy 

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಆಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

| ೧ | 

Ic | 

1 ೧೭ 1 

Ios | 



ಎನೆಲದನು ಕೇಳುತ್ತ ಕೆಗೆ 

ಮನದ ಸಂತೋಷಾಂಖು ಬಂದಾ 

ನೆನೆದ ಕಡೆಗೋಡಿಯ ಲಿಳಿದು ತನುನೆಕೆಯೆ ಏಸ ಸದಿ 
ಅನುಪಮನೆ ಬಲಬಂದು ಬಳಿಕಾ 

ವನಿತೆಯನನಿಯ ಮೇಲೆ ಶಶಸಂ 

ಖೈನಲು ನನಿಸುತೆ ಬೀಳು ಗೊಂಡಳು ರಾಘವೇಶ್ವೆರನೆ 

ಭರತನಖಿಳಾಮಾತ್ಯ್ಯ ಪ ಹರಿಜನೆ 

ಸರಪುರೋಹಿತ ಮಂತ್ರಿ ತಾಯ್ದ ಛು 

ಮೆರಸಿ ಬಂದನೆಯೋಥಭ್ಯೆ ಗತಿ ನೇಗಡಲಿ ರಾಘವನ 1: 

ಸ್ಮರಿಸುತೆಡಬಿಡಣೆಲ್ಲರನು ತಂ 

ಬಿರಿಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನು 
ಹೆರಸಿ ನಂದಿಗ್ರಾಮವನು ನೆರಹೊಕ್ಕನಾ ಭರತ 

ಅಲ್ಲ ಸಿಂಹಾಸೆನೆದಿ ರಾಮ ಪ 

ದುಲ್ಲಸಿತ ಪಾಡುಕೆಯನಿರಿಸಿ 

'ದ್ವೆಲ್ಲರೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಭಕುತಿಯ ಭಾವೆದಲಿ. ಭರತ ದ 
ಸಲ್ಲಲಿತ ಗಂಧಾಕ್ಷತೆಗಳಿಂ 

ಮೊಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿಸೆ "ಪುಷ್ಟ 'ಮುಖ್ಯದ. | 

ಲುಳ್ಳ “ನಿಭವುನ ಪಚಾರಓಿಂ ಸ ಚಿಸುವನನವರತ. 

ರಾಮಗುಳ್ಳಾ ರಾಜನಿಭವನ 

ಸೇಮದಿಂ ಪಾದುಕೆಗೆ ಮಾಡುತ: 

ಸೋಮುಸನ್ನಿಭ ನಿತ್ಯನಿತ್ಯವು ತಪ್ಪ ೈಕೆಬನನೆ 1 
ಕಾಮ ಕರ್ಮವಕುಳುಹಿ ಭಜಿಸ ೨. 

ಭಾವಿ ಶಯನದಿ wipe oo 
ದಾ ಮುಹಾಜಟೆ ಶಿರದಿ ನಿಜಿತೇಂದಿಯದಲಿಹೆ ಭರತ 

| 

lo | 

{| 0 || 

A-0 | 

1331 



೨.5೧ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ .. ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಹೆ 

ಕಂದ ಮೂಲ ಫಲಾಶನದಲೇ 

`ದ್ವಂದ್ವವರ್ಜೆತ ಚಟ ಪಯ? 

ಳಿಂದ ಶತ್ರುಫ್ನೆ ನನು ಸಹಿತ ನ ನೃಪ ಪ ಕೃ ತ್ಯ ವೆಲ್ಲವನು ( 

ವೊಂದು ವುಳಿಯದ ನೋಲು ಡನ 

ತ್ತಂದು ನಿಂದಾ ಕೃತ್ಯವೆಲ್ಲನ 
ಮುಂಡೆ ಪಾದುಕೆಯಿದಿರು ಬಿನ್ನ ನಿಸುವನು ಕೈಮುಗಿದು 

ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯವು ಭರತ ಪಾದುಕೆ 

ವತ್ತಿನಲಿ ಕೋಲ್ಡಿಡಿದು ವೋಲಗಿ 
ಸುತ್ತ ನಾನ್ಫ ಪನೆಂಬ ಬಾವನನೇನುನನು ಹೊರದೆ || 

ಭಕ್ತಿ ಯಲಿ ರಾಮಾಂಘ್ರ ಚಿಂತಾ 

ಸ್ತ್ರ ಯಲ್ಲಿ ದಿನವೆಜಿಸುತೆಂದಿಂ 

ಗತ ರಾಘವನ ಬಹನೊಯೆ ಸಿತನವರತ' ಹಾರುತಿಸೆ 

ಮು ಪ್ಸುರಿಯ ಕರಣವನು ರಾಮ ಸೆ 

ದಾರ್ನಣವ ಮಾಡಿತರ ವಿಷಯವ | 

ದರ್ಪಕೊಳೆಗಾಗದೆ ನಿರಂತರ ರಾಮ ಶರಣೆನುತ | :. 

ಇಸ ಸೈನೊಮ್ಮೆ; ಸಿ ಬನು ನೆನೆಯದೆ. 

ನಿಪ್ಪಸ ಸರದಿಂ ಉಾಸುಚಿಂತೆಯ | 
ಲೊಸ್ಸಿದನು ಸಾಕ್ಷಾತ ನಿಮಳಬ್ರಹ್ಮ ಜುಹಿಯಂತೆ 

` ಚಿತ್ರಕೂಟಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಘವ 
ನಿತ್ತ ER ಸುಖದಲಿ 

ಮತ್ತ ಕಾಶಿನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಸೆಹೆ ಕೆಲವು ಕಾಲವಿಕೆ ೫ 
ಅತ್ತ ಯೋಧ್ಯಾದೇಶ ಪಟ್ಟಣ. 
ದುತ್ತರದ ಜನನಿನಹ ರಾಘವ 
ಚಿತ್ರಕೂಟಿದಲಿದ್ದುದರಿದೈ ತಪ್ಪುವನವರತ 

| ೨೩ ॥ 

॥ .೨೪ [| 

| |} 

| ೨೬! 
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ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ ೨.೨೧ 

ಬಂದು ಬಂದಾದೇಶ ಜನ ರಘು 

ನಂದನನ ದರುಶನದ ಲಾಲಸ 

ದಿಂದ ಕಂಡೈಮತಿಕಿಯದಕಾ ರಾಘವನು ನೋಡಿ | 

ವೃಂದ ಜನದ ಸುಬಾಧೆ ತನಗೇ 

ಕೆಂದು ಗಿರಿಯದನುಳಿದು ದಂಡಕ 

ನೆಂದೆನಿಪ ವನಕ್ಕದಿ ನೆನೆದನು ಕಾರ್ಯನನು ಮನದಿ | ೨೭ | 

ಒಡನೆ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಸಹೆ 
ನಡೆದನತ್ರಿ ಮುನೀಂದ್ರನಾಶೃಮ 

ಬಿಡೆಗೆ ಸರ್ನರು ಖುತುಗಳವು ಸುಖನಾಸನಾಗಿಹುದು [| 
ಗಡಬಡೆಯ ಜನಬಾಥಿ ವರ್ಜಿತ 
ದೆಡೆಗೆ ಬಂದಾ ಮುನಿಷನಂಗದ 

ಕಡಲ ಕಾಂತಿಯ ಕಂಡನಾಶಾವಳೆಯ ಬೆಳುಗುತಿರೆ | ೨೮ [| 

ವನವನೆಲ್ಲವ ಬೆಳಗುತಿಷ್ಟಾ | 

ಮುನಿಗೆ ದಂಡಪ್ರಣತನಾಗಿ 

ದ್ವನುಪಮನು ಕೈಮಂಗಿದು ನುಡಿದನು ನಾನು ರಾಘವನು | 

ಜನಕನಾಜೆ ಗೆ ಬಂಜೆನಡನಿಗೆ 

ಯನುವಿಡಿದು ಕೃತ್ಯಕೃ ತ್ಯನಾಣಿ | 
ಘನಮಹಾ ತೇಜೋನಿಧಿಯೆ ನಿಜದರುಶನೆದಲೆಂದೆ | ೨೯ | 

ಎನಲು ರಾಮನ ವೆಚನಕೆದ್ದಾ 

ಮುನಿಪನರಿದನು ರಾಮ ಸಾಕ್ಸ್ 

ಚ್ಚನುಮಯ ತ್ರೀ ಹೆರಿಯೆನಿಪ್ಸುವನೆರಿದು ಭಕುತಿಯಲಿ | 
ವಿನುತ ನಿಧ್ಯುಕ್ಕದಲಿ ಪೂಜಿಸಿ 

ವನದ ಫಲ ಪಕ್ಕಾನ್ನ ದಿಂದಾ 

ಜನಕಸುತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಸಹ ಸಂತುಸ್ಟಿವಡಿಸಿದನು | ೩೦ ॥ 



ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ಪ್ರೇಮದಿಂದಾತಿಥ್ಯ ಪೂಜೆಯ 

ರಾಮಚಂದ್ರಗೆ ಮಾಡಿ ನುಡಿದನು... 

 ಸಾಮಡಲಿ ರಘುನಾಥ ಮುಪ್ಪಿನ ಸತಿಯವಳು ಶನಗೆ | 

ಶ್ಲಾಮತಪಫದಿಂ ಚಲಿಸದುತ್ತವೆ 

ಯಾನುಹಾಢರ್ನುಜೆಯಾಕೆಯ 

ನಾಮವನಸೂಯಾಭಿಧಾನವು ಯೆಂದನಾ ಮುನಿಪ ೩೧ i 

ಒಳೆಗೆ ಯಂತರ್ ಗೃಹೆಯಲಿಪ್ಪಳು 

ಈಳ್ಳುಸು ಸೀತೆಯ ಕಂಡುಬರಲೆನ 

ಲೆಲೆಗೆ ಹೋಗನಸೂಯ ಜೀವಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಬೇಗದಲಿ [| 

ತಳುವದೇ ಬಾಯೆಂದು ರಾಘವ | 

ಕಳುಹಲಾಗಲಿಯೆಂಡು ಹೊಕ್ಕಳು 

ಇಳೆಯವನು ಕಂಡಿರಗಿದಳು ದಂಡದನೊಲಾ ಸೀತೆ | ೩೨! 

ದಂಡದಂತೆರಗಿದ್ದ ಸೀತೆಯ 

ಕಂಡುಮುಂದಳಿಸೂಯೆ ತಕ್ಳಸಿ | | 

ಕೊಂಡು ಬಾ ಬಾಕೆನ್ನ ಮಗಳೇ ಸೀತೆ ಬಾ ಯೆಕುತ | 

ಮಂಡಿತಾ ಪ್ರೇಮದಲಿ ಓವ್ಯಸು 4 

ಕುಂಡಲದ್ವಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಳ 

ಖಂಡ ನಿರ್ಮಿತ ನಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸುಕೌತಲೋತ್ತರವ : | ೩೩ | 

ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದುಕೂಲನೆರಡನು ' 
ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಳು ಮಾಸದಿರ್ದುದ R | 

ನುತ್ತ ಮೆಗೆ ದಿವ್ಯಾಂಗರಾಗಾಕ್ಷತವ ದಿವ್ಯವನು I 

ಹತ್ತಿರಲಿ ನೆಡಡೆಂದು ಶೋಭಾ ..: | 

ಯುಕ್ತ ವನು ಕಮಲಾಲಯೆಗೆ ಸತಿ 

ಭಕ್ತಿಯಿಂ ಬಾಳ್ಸು ಖದಿ ಪಾತಿನ್ರತ್ಯದಲ್ಲೆ ನುತ ‘1 ೩೪ | 



ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ | ೨.೨೩ 

ನಿನಗೆ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಕುಂದದೆ 

ಖನನ ರಾಘವನ ಸಹಿತ ಸುಖದಲಿ 

ನೆವಿಷಾಸವೆ ಳಿದ ಮಕೆಗೈ ದುವಸೆನುತ ಹರಸಿ | 

ವನಿತೆ ಕಳುಹಲು ನು ಹು | 

ಶನವನುಂಡಾ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ . 

ಜನಕಸುತೆ ಸಹಿತಿರಲು ನುಡಿದನು ಮುನಿಪ ರಾಘವಗೆ | ೩೫ | 

ರಾಮ ನೀ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಕೆ 

ಕೇಮಕಾರಣವಾಗಿ ಸುರನರ 4 

ತಾಮಸಾಧಿಕ ಬೇಹವನು ನೆರೆ ಛರಿಸಿಯೂ 8 {| 

ಭ್ರಾಮಕವು ಲೇಪಿಸಜೆ ನೀ ಚಿ ಕಾ 
ದೊ ಸೀಮನಾಗಿಯೆ ಮಾಯೆಯಿಂದಿಹೆ 1 

ಯೇ ಮಹಿನೆಯೋ ಮೋಹಿಸುತ್ತಿಹೆ ಯೆಂದನಾ ಮುನಿಸ | ೩೬ 

ಮುಗಿದುದಿದ್ಲಿಗೆ ಸಂಧಿ ಧೃತಿ ತಿಯಿಂ 

ವುಗಿಲೆ ನಲು ಮತ್ತೊ ೦ದು ಬ ಸಂ 

ಖೈಗಳು ಮೂವತ್ತ 3 ೀಳೆಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡವಾಯಿ ಸನ್ನು || 
ಮಿಗೆಯರಣ್ಯ ದ ಕಾಂಡನನು ಖಿ 

ನೆಗಜೆ 2೬. ಭೇಳಿ Kgs : ; 

ಜಗದಗುರು ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ಕೃಸೀಡಕೊಲ್ಬಸರ °° 321 

ಅಂತು ಸಂಧಿ ೧೯ಕ್ಕೆ ನಡ೮ಅಕೈೆ 
ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಪ್ರೀ ತ್ರೀ ಪ್ರೀ i 

ಫ್ರೀ ಶ್ರಿ | 

ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ ಮುಗಿದುದು 



೨.೨೪ 

ಸ್ವಸ್ತಿಪ್ರಜಾಭ್ಯಃ ಪರಿಸಾಲಯಂತಾಂ : 
ನ್ಯಾಯ್ಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಂ ಮಹೀಶಾ 8 || 

ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ 

ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭನಂತು ॥೧॥] 

ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯ ॥ ಸೃಥಿನೀ ಸಸ್ಯ ಶಾಲಿನೀ 

ಜೀಶೊಟ್ರಯಂ ಕೋಭರಹಿತೋ ಸಜ್ಜನಾಃ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯಾ। | ೨ 

ಎಳಿ 
ಅಪುತಾ,: ಪುತ್ರಿಣಃ ಸನ್ನು ಪುತ್ರಿಣಃ ಸನ್ನು ಪೌತ್ರಿಣಃ 

ಅಧನಾಃ ಸಧನಾಃ ಸಂತು ಜೇವನ್ನು ಶರದಾಂ ಶತಮ್ |೩| 

ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿ ಯೈರ್ವಾ 

ಬುದಾ $ತ್ಮನಾವಾ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಸ್ವಭಾವಾತ್ 

ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸೆ 

ನಾರಾಯಣಾಯೇಶತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ Heh 

ಯದಕ್ಷರ ಪದಭ್ರಷ್ಟಂ ಮಾತ್ರಾ ಹೀನಂ ತು ಯದ್ಭವೇತ್ 
ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವ ನಾರಾಯಣಿ ನಮನೋಸ್ಸುಕೇ |೫| 

ಕ ತ ತ್ರೀ ಕ A ಷ್ಲಾರ್ನಣಮಸ್ತು 



ಸರಿತಿಷ್ಟಗಳು 
ಪದ್ಯಗಳ ಆಕಾರದಿ ಸೂಚಿ 

ಬಾಲಕಾಂಡ 

ರ | ಸದ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಧಿ ಪುಟ 

ಅಚ್ಚ ರಿಯಲಾ ರಾಮ ನಿನ್ನಯ ೧೮ ೬ ೬೦ 
ಅತ್ಲಲನಸುಳೆ ಸಮಾಧಿಯಲಿ ಸ ೧೭ ೫ ೫೧ 
ಅತ್ಮಲಾ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ದಶರಥ ತಗಿ ಛ ೩೮ 
ಅದ್ಯ ನೀ ಭನಸಾಗರದ ನಡು ೧೬ ಲ್ಲ. ನ 
ಅದುನಿನಿನಿತ್ತಾನಂದ ಚಿನ ಯ ೩೬ ೧ ೧೦ 
ಅದು ಓಿಮಿತ್ತೆಲೆ ರಾಮ ಕರುಣಾ ೨೯ ೮ ೮೬ 
ಅನವರತವೂ ಸೇವ್ಯ ಸೇವಕ ಲ ಛ ೪೫ 
ಅಪ್ಪ ಬಾ ಗುಣಧಾಮ ಬಾನ ೨೩೬ ೮ ೮೮ 
ಅಸ್ಪಿದನು ಮುನಿನಾಥ ರಾಮನ ಪಿಡಿ ೫% ೫. 
ಅರರೆ ತನ್ನಂತಾರು ಧನ್ಯರು ೧೭ ೬ ೬೦ 
ಅರಿಯವಜ್ಞ ರು ರಾಮನಾದಡೆ ೨೯ ೧ ಲ 
ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ಯಾಶ್ರಮ ಸುರಮ್ಯ ಸ ೨೪ ೫% ೫೨. 
ಅಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನಾಗ ಜಗತೀ ೬ 4444 ವಿಭ 
ಆವನ ಮಗ ನಾನಾಗಿ ಕೌಸಲೆ ೨೭ ಥಿ ೨೯ 
ಆವರ ವಧಿಸಲು ಬೇಡಬಂದೆನು ಹ ೫% ಛು 
ಅವಳ ಫೂಜೆಯನಇಂತು ಬಂಡೆಪ್ರಿ ೭ ೭ ೬೮ 
ಅಕ್ಷಕೋದಕ ಸಹಿತ ಧಾರೆಯ ೨೫ ೭. ೭.೨ 
ಅಕ್ರಯನೆ ನಿನ್ನ ೦ಭ್ರ್ರಯುಗಲವ ೨೫ ಹ ೬೨ 
ಆಗ ಕಂಡಳು ಮುಂದೆ ನಿಂದಾ ೧೨ ೬ ೫೯ 
ಆಗ ಕಂಡಾ ತಾಯಿ ಶಂದೆಯ ೩೯ ಛ ಲಪ್ತಿ 



ರಾಮಾಯಣ 3.5೬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ 

ಪದ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ 

ಆಗಲೆಂದಾ ರಾಮನೆನೆ ಬಳಿ ೩೫ 

ಆ ತಪಕ ನಾ ಮೆಚ್ಚ ಬೇಡಿದಿ ೧೯ 

ಆತುಮಂಗಜ್ಞಾ ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ೨.೨ 

ಆದಿಗುರು ಗಣನಾಥ ಶಾರದೆ ೫೫. 

ಆ ದಿನದ ಉಪನಾಸ ಪೂಜಾ ೫ 

ಆಧಿಯೋಂಕಾರದಲಿ ನೀನೇ ೨೬ 

ಆ ಮುನಿಸ ಮಾಡಿದನು ಯೋಚಿಸಿ ೨೪ 

ಆಯಿತಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಧಿ ಯೆರಡಬು ೨೩ 

ಆಯಿತೇಳ್ಳೆ ದ್ರು? ಕಾಶ್ಯಪ ೬ 

ಆರನೆಯದೀ ಸಂಧಿ ಮೂನ ೩೮ 

ಆರ ವಕದಲಿ ಮಾಯೆ ಜಗವನು ೭ 

ಆರು ಕೆಲರಧ್ಯಾತ್ಮ ಸ೦ಯುತ ೨೧ 

ಆರು ತಾನೆಲೆ ರಾಮ ನಿನ್ನ ವ ೨೯ 

ಆನ ಕರುಣಾ ನಿಧಿಯೊ ರಾಘವ ೧೮ 

ಆವ ಕಾಲಕು ರನಿಗೆ ಕತ್ತಲೆ ೩5 

ಆವನಮಳಾವತಾರ ಚರಿತವನ ೨೨. 

ಆವನಂಘ್ರ ಸರೋಜ ರಜನಿಗ: ತೆ 

ಆವನಂಪ್ರ) ಸರೋಜ ರಜವನು ರ್ಕಿ 

ಆವ ಮೋಕ್ನಮೂರ್ತಿಯೋ ಮೇ ೪೪ 

ಆ ಶತಾನಂದಾಖ್ಯ ಗುದ ಸಹಿ ೧೯ 

ಆಶ್ರನುವು ತಾನಾಂದೆನೆ ಯಿದು ೨ 

ಆ ಸಮಯದಲಿ ಶಿನನೊದನೆ ಸಂ ೨೩ 

ಆ ಸಮಯದಿ ಸುಮಿತ್ರೆ ಬಂದಾ ೩೮, 

ಇತ್ತ ಕೇಳೆಲೆ ಗಿರಿಜೆ ದಶರಥ ೩೧ 
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೩೦ 



ಇತ್ತೆ ಕೌಸತಿಗತಿ ಮುದವ ಸೀ 

ಇತ್ತ ಜನಕನೆ ಕೂಡೆ ವಿಶ್ವಾ 

ಅತ ಲಿದೆಯಿಜೆ ರಾಮನೋಡ್ಛೈ 
[2 

ಇದನು ಹೇಳದಿರಾರಿಗಾದರು 
6 

ತ್ಹ 
ರಿ ಸತ ನ 

ಜಿ: ep ತಿನ್ನಂಗೆ ೫. 

ಇವವ ನರನಾರಾಯಣೋಹಮ 

ಇಲ್ಲದೀ ಜಗನಳಿನ ಕಾಲ 
ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೊಂದತಿ ರಹಸ್ಮಡದಿ 

ಈಗಲೆನಗೆಭಿವರ್ಣಿಸಿದಿರಾ 

ಜ್ರ ಜಗತ್ಕಾವನ ಸನೂಪದಿ 

ಈತನಾದಿ ಪುರಾಣ ಪೂರುಸೆ 

ಈಸರಿಯ ಬಹು ಬಾಲಲೀಲೆಯ : 

ಉತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಚ 
ಉನ್ಮುಸದಿ ನಾಲ್ವನಿಯ ದಿನ ಬರೆ 

ನಲಿಕತಿ ಹರುಷದಲಿ ಕೌಶಿಕ 

ಎನಲು ಚಾಪವ ತರಿಸಿ ಮಂತ್ರಿಗೆ 

ಎನುಲು ನಗುತ ವಸಿಷ್ಠ ನೆಂದನು 

ಎನಲು ನುಡಿದನು ತಾಯೆ ನಿನ್ನೆಯ 
ಎನ್ನ, ಮನೆ ಧನ ರಾಜ್ಯ ಕೋಶಗ 

ಎನ್ನ ಮನೆ ಮನ ವಾರ್ತೆ ದೇಹನವಿ 

ಎಲವೆಲವೊ ನೀ ರಾಮನೇ ಬಲು 

ಲಾ RAS a ಪ 

೨.೨2. 

ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಧಿ ಪುಟ 

ಭಕ್ತಿ ಲ್ ಈಗಿ 

೧೬. ಶಿ... ಶಿರ 

೨೦. 23 ೫.೨ 

೧೩. 29 ೫೦ 
A 9 90 
೧೯ '೨ ೧೯ 

೯ ೨ . ೧೬. 
೧೬ ೨ ೧೮: 

ಲ: ಜ್ರ ಹ 

೧೮ "ಜ್ '೨೬' 

೩೭ ೧ ಗರಂ 

೨ ೩ ೨೨9 

ನಿಪ ೧° 
೨೩, ಹಿ... ೬೧ 

೪೫ ಲಲ 
೧೨ ೧. ಲೃ 

೨೯ ೫ ೫೪ ' 

೫ 9 ಲ 
ಆ ೭ ೮ 

೩೪ ೩ ೩೦ 

೧೮ ನ್ದ ಇಲ್ಲ 

ನ ೭ ೭೫ 
೨೦ ಲ್ಪ ್ಪ ೮೪ 

೫ ೮ ೮೦ 



೨.೨೮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣಿ 
ಈ ಜ್ರ 

ಸಾ ಗಸ ದಾರರ ಪಂದಿ ಪುಟ 
MES. MF er ಸಾಯನ ಸಜನ್ 

ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಡೆಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದ ೩ರ ೬ ೬ರ 

ಎಲೆ ಜಗತ್ರಯವಾಸ ಸಂನಿ ೨೪ ೧ ೫ 

ಎಲೆ ಜಗದ್ಗು ರನೆಕನೆ ಸಂಶಯ ದಃ ಕ 9.5 

ಏನ ಮಾಡಲಿ ಗುರುವೆ ರಾಮನ ಸ್ಟ ೫ ರ್ಟ 

ಏರಿದರು ಮಣಿ ಮಾಡವನು ಪುರ ೪9 ಳೆ ರ 

ಏಳನೆಯದೀ ಸಂಧಿ ಪದನಗ ಛಲ 2 ೭೮ 

ಏಳು ಸದ್ಭಹ್ಮೆಣ್ಯ ಗುಣನಿಧಿ ೧೨ ಆ ೮೨ 

ಐದನೆಯದೀ ಸಂಧಿ ಪದನಿಗ ಎ ೫ NN 

ಆಂದಳದಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಮೊದಲಾ ನಿಂ ಆ ಲಲ್ 

ಆಂದು ಗಂಗೆಯೆನುತ್ಮರಿಸಿ ರಘು 9 2 ೬೬ 

ಅಂದು ಮೊದಲಾದಹಲೈ ಭೂತದ ೧೦ ಹಿ ೫೫ 

ಅಂದು ಮೊದಲಾ ಮುನಿಯ ಮಾತಿನ ಶಿ ೭ ೭೪ 

ಅಂಬು ನಡೆಪ್ರುದು ಬೊಂಬೆ ಕುಣಿವುದು ೧೪ ೧. ೫8 

ಇಂತು ಕೇಳಿದ ಸತಿಯ ಮಾತಿಗೆ ೩೦ ೧ ೯ 

ಇಂತು ಪಾಡುತ್ತಬಳೆ ನೆರ ನೇ ಶ್ಲ ಭು Ne’ 

ಇಂತು ಪೊಗೂಳುತ. ನೃಪತಿ ಕೋಟಿಯ ೪೧ ೭ ಶಹ 

ಇಂತು ಸೀತಾಡಜಿ;ವಿ ತಿಳುಪಲ ೧೧ ೨ ೭ 

ಇಂತಿನೆಲಿಕಾ ಪರಶುರಾಮನ ೩ ಟಕ ೪೭ 

ಇಂತೆನುತ ಮುನಿವರನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಓಗಿ ೫. ೫% 

ಇಂದ್ರನೀಲಆ ನಿಭಾಂಗ ಕಾಂತಿಯ ೯ ಇ ೨ಛ್ 

ಇಂದು ರಾಮೆ ಕಳುಹಿ ಜೀವಿಸು ಆ ಈ ಲ್ 

ಉಂಟು ಮಾಡುವೆಯಜನೆನಿಸಿ ನಿ ೨೪ ೬ ೬೨ 

ಎಂಟಿನೆಯದೀ ಸಂಧಿ. ಪದಗಳ ಛಳಿ ೮ ೧೯ 

೫ ೫೩೨ ಎಂದಡತಿ ಹರುಷದಲಿ ಮುನಿನುಡಿ ೧೪ 



ಆಧ್ಯಾತ, ರಾಮಾಯಣ SR 
ಗ್ರ 

Ww ಪದ್ಯ" ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಧಿ ಪುಟ 

ಎ೦ದಡಸ್ಸು ಯನುತ್ತೆ ತ್ರೈಜ ಜಗ ಲ ಗಿ ೧೩ 

ಎಂಬವನು ವ.ವಿನಿಪ ಕೇಳಿ ೯ ೫ ಭರ್ 

ಎಂದು ಪಾಯಸವಿತ್ಶನಲ ತಾ ೩೭ ರಿ ೩೧ 

ಎಂದು ರಾಮನ ಕರವ ವಿಡಿವೈ ೧೧ ಹ ೫೮ 

ಆದಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಶಭ. ೬ ಓಳ 

ಒಂದು ದಿನ ಕೈಲಾಸ ಗಿರಿವರ | ೨೨ ೧ ೭ 

ಒಂದು ದಿನ ಕೌಶಿಕನೆಯೋಥ್ಯೆ ಗೆ ೧ ೫ ಪ್ತಿ 

ಒಂದು ದಿನ ನೃಷನೂಟಿ ವೇಳೆಯ ೪೦ ಲ ಲಪ. 

ಒಂದು ದಿನ ಮುನಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರ ಛ ೬ ೫೭ 

ಕರ್ತು ಭೋಕ್ಸೃತ್ಯಾದಿ ಭಾವವ ೨೧ ಲ್ ಲಲ: 

ಕದಳಿ ಕಾಂಡಜೋರುಗಳ ದರ್ಪಣ ೧೦ ಲ ೩.೫... 

ಕಳಚೆದನು ಕಾಯವ ವಿರಾಧೆನ ೬ ೨ ೧೫ 

ಕಾರಿದನು ಕಂಗಳಲಿ ಕೆಂಡವ ೬ ೬ ೫೭ 

ಕಾರಿದಳು ರಕುತನನು ವನವನು ೨೨ 21 21.೨ 

ಕಾಲ ಮ ತ್ಯುವಿನಂತೆ ಮುಂಡೆ ನ ನೈ ೪ ಕ್ರ ಆಂ 

ಕೆಲರು ಮುಡಿನಸು ರಾಮನರಿಯದ ೨೮ ೧ ಆ 

ಕೆಲವು ದೇಶವ ಕಳಿದು ಭಕುತಿಯ ೧೯ ೫ ೫೨ 

WK ಸುಕ್ಕ ತಿಸಳು ಶಾಂತ ಸು: ೧೭ ೧ ೫ 

ು ದೇವಿ ಅ ುಹಾಫ ನಿಕರೋ ೩ ೨೩ 

in ಪಾರ್ವತಿ ಬಳಿಕ ರಾಘವ ೧ ೬: . ೫೬ 

ಕೊಟ್ಟಿ ಗನಜಿತ ಗೋ ಸಹಸ್ರವ ೨೩ ಲ ರ೯ 

ಕೊರಳ ಮೂರೇಖೆಗಳ ನಾಲುಕು ಆ ಛು ೩೫ 

ಕೋಟ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರ ದೀಪ್ಮಿಯ ೪೬ ೭ ೭೭. 

ಕಂಡನಿದಿರಲಿ ಹೊಳೆಹೊಳೆವ ಮಾ ೮ ೩ ೧ ೧. ೨೪. 
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ಆ 8) mE IS ay 9, Uc 
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ಕಂತೆ ಕೇಳಿಂತೆನಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀ 

ಕುಂದಣದ ಕರುಗಡಗ ತೋಸೈಳ 

ಕೊಂದು ನಿತೃಮಾತ್ಮೃ ದ್ವಿಜರ ಬಲು 

ಸೊಂದು ಬಹಳ ಕ್ಷುದ್ರ ಮ್ಸ ಗವನು 

ಗರುವ ಕರತಳ ನ ಹೀಸಾಂ 

ಗಿರಿಜೆ ಕೇಳಚ್ಛುತನ ಗರ್ಭವ 

ಗಿರಿ -ನೇಭಾ ರಾಮಲಕ್ಷ ಡಿ 

`ಗಿನಿಜೆ ಕೇಳಾ ಹರುಮನಂತಃ 

ಗುರುಕರುಣ ನಿಜ ಭಕ್ತಿ ಯಿಲ್ಲದೆ 

ಗುರುಕರುಣ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶವು 

ಗು:ವೆನಿಸಿಯರಿವಿತ್ತು ವಿಪ್ಲವ 

ಗೆದ್ದುವಕೆ ಫಲ ಇಯ್ದು' ನರನಾ 

pS ದುರ ಹೀಳಿದನಿಲಾ pa 

ಚಾನವನು ಮುರಿದನು ಮಹೇಶನ 

ಚಾರು ದೀರ್ಫಚತುರ್ಭುಜದ ಕೇ 

` ಚಾರು ವಕ್ಷಸ್ಥಳದ ಗಂಧ ಸು 

. ಚಿತ್ತವಿಸು ರಘುನಾಥ ನನ್ನ್ನ ಲ 
| ಚಿತ್ತೆ ಚೋ ಬಿನ್ನ: ಯದ ತಿರುಳಿನ 

| ಚಂದ್ರ ನಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರ ಸೇನಾ 

| ಇಶಜಾ ನಿಯೆಂಬುದು ಜನಕನ ಸನಿ 

೬ 

BN ಮರಾ 

ಸಳ ಜೋಕೋ: 

ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಧಿ 

G 
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ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ 

ಪದ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಧಿ ಪುಟಿ 

ಇನ ನಿನಗೆನಿಯದು ಪಾ,ಕ್ನತ ೧೬ ೮ . ೮೩ 
ಜಯೆನನೋ ಜಗದೀಶ ಭಕ್ತ ೩೨ ಆ ೮೭ 
ಇಜಾತಕರ್ಮನ ಮಾಡಿದನು ಗುರು ೨೨ ೪ ಇಲ್ 
ತಕ್ಕ ಗುಣನೆಲುಂಟು ಭೂಪಗೆ ೩೨ ೩ ಇಂ 
ತೆಡನ ಮಾಡದೆ ತರಿಸು ಚಾನವ ೯ 2 ಹಿಲ್ 
ತನಗೆ ನಿನ್ನ ಪದಾರನಿಂದದ ೩೦0 ೧ ಲ್ಲ. ೮೬ 
ತಾನು ತಾನಾಗಿರ್ದು ಧಿಟಿದಿಂ ೨ ೨ ೧೪: 
ತಾನೆ ಸದುಗುಮು ಶಿಷ್ಯ ಸಮ್ಯರ್ಕ ೧೩ ೧ ಲ. 
ತಾಮರಸನೊಳಗಾಗಿ ಕಾಶಿಯ ೨೦.  ಇಗಿ ಹಿ 
ತಾಯಿ ತಂಜೆಯ ಪೋಲು ಸೇವೆಯ ೪೪ ೧ ೬೭ 2೦೮೭೩. 
ತಿಬ್ಬನೊದರಿಸಲಾ ಮಹಾಧ್ವನಿ ಗಿ .:-೫ ೫೨ 
ಶ್ರಿನಯನೋಕ್ತ ಧ್ಯಾತ್ಮರಾಮಾ ೧೪೮. “ಛಿ. ಹ 
ಶ್ರಿವಲಿ ವಲ್ಲೂದರದ ನಾಭಿಯ ತ ಟೆ ಟಓಟ್ಟ 
ತೊಳೆದು ನಿಜ ಪಾದೋದಕವ ನಿಜ ೩೮ ೭೩. ೭೫% 
ತೋಳಬಳೆ ಮುಂಗಯ್ಯ ಕಂಕಣ ೪೩. ೧ ' ಗಿ 
ದಾನ ಫಲತನ ಸತ್ಯ ಯಾಗ ವಿ ೩ ೫ ೪೮ 
ದೇವೆ ಜೋ ಜೋ ಭಕ್ತ ಜನ ಸಂ ೨೭ ೪ :: ಬಂ 
ಜೀವ ದುಂದುಭಿ ಶಂಖ ರವವಿರ ೧೨ ೭ ೩೯ 
ದೇವ ನಿನ್ನುರದಲ್ಲಿರುತ ರಾ ೨ ೩ ೨೬ 
ಜೇನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಧಿಯಲಿ ಹದ ೫೧ ಲ ಲಕ್ಷಿ 
ದಂಡದೆಂತಿಕೆ ನೆಮಿಸಿ ಮುನಿ ಮಾ ೩ ೭ ೬ 
ಧರಣಿಸುತೆ ನೋಡಾತ್ಮ ಭಕ್ತನ ೪೫ ೧ ೧೨ 
ಧರೆನಡು ಗೆ ಶರಧಿಗಳು ಕುದಿದು ಶ್ರ. ಬ್ಲ. ಸ 
ನೆಗುವ ನೆಗಪ್ರುವ ತಾಯ ಹಸ್ತ 8೬ ೪ ೪೨. 
ನನ್ನ ಚಿತ್ತದ ಜೋಷನನು ಬ ೨೦ ನ ೨೭ 



(3 ls 

ಪದ್ಯ 

ನನ್ನ ತೇಜ ಸರಾಕೃಮವನೊಲಿ 

ನನ್ನೊ ಳಾದ ಲೋಕ ಕಲ್ಪನೆ 

ನಮ್ಮ ಸಂವಾದಸ್ಮುತಿಯನೊಲಿ 

ನರನು ನರಹರಿಯಪ್ಪ ಗಹ ವಾ 

ನಾರಿವರ ಕರೆತಂದೆ ಯಾಗ ವಿ 

ನಾನು ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿ ಸರ್ಗ 

ನಾ ಸಹಿತವೇ ಪುತ್ರ ಕಾಮೇ 

ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಗಣ ನಿರ್ಮಿಕಾರ ನಿ 

ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪರಾಗದಿಂದು 

ನಿನ್ನ್ನ ಭಕುತಕು ಸಾಧುಗುಣ ಸಂ ` 

ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯಾವಾಸನೆಯೆ ಸಂ 

ನಿನ್ನ ಶರಣರ ಸಂಗಫಲದಲಿ 

ನಿನ್ನುದರದೊಳಗಣುವಿನಂದದ 

ನಿರ್ಮಲೋಕ್ಕಿ ಯಲೆನ್ಸ ಸಂಶಯ: 

ನೀಚರನು ಗೆಲಲೆರಡು ಗಳಿಗೆಯ 

ನೀನು ಪೂರ್ವದಿ ಕಾಶ್ಯಪಾಂಹಯ 

ನೀನು ಸಾಕ್ಷಾದ್ವಿಷ್ಟು ಜನಿಸಿದೆ 

ನೀನೆ ಸಕಲಕ್ಕಾದಿಭೂತನು 

ನೀಲಮೇಫನಿಭಾಂಗ ಕಾಂತಿಯ: 

ನೀಲ ಮೇಘ ನಿಭಾರಿಗ ಕಾಂತಿಯ 
ನೆಟ್ಟನಾ ದಂಹತಿಗಳನು ಮುಂ 

ನೆನೆದನಾಗಳೆ: ಪೊರ್ವ ಸಂಗತಿ 

ನೊಸಲ ಕಕನ ಕುರುಳುಗಳ ಕೆಂ 

ನೋಟಕರು ಬೆರಗಾಗಲಬಳೆಯ 

ಪದ್ಯಗಳ ಆಕಾರದಿ' ಸೂಚೆ 

ಛಲ 

೧೧ 

ಲದ್ದಿ 

ಗೂ ಗ 
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ಅಧ್ಯಾಶ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ೩೩ 
ಲ ಹಿ 

SEE mm le sire 

ಸದ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಧಿ ಪುಟ 

ನೋಡಿದನು ಸಿರಿರಾಮನೆಂಜಲಿ ಛಲ ೧ ೧೨ 
ನೊಡಿ ಹರ್ಷಾನಂದ ಜಲ ಕಜೆ ೧೬ ೨ ನಿ 
ಪಯಮದಳೆ ನಿಭ ನೇತ್ರ ಸರ್ವಾಂ ನಿ ಸ್ನ ಇಳ್ಳು 
ಪರಿವನಕಂಣದಿಂಜೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ನ ೪ ೪.೨, 
ವ್ರಾಣಕಿಮ್ಮಡಿಯಾಗಿ ಬಳಿಕಾ ರ್ತಿ 2೭ ಶಶಿ 
ನೀತ ಕೌಶೇಯಾಂಬಂದಿ ಸಂ ೧೩ ೬ ರ್ಜ 
ಒಳಿತೆ ವಸನಾಲಂಕೃತದ ಸಂ > ಜಗತ್ತಿ ಪ 501 
ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರಾದ್ಯಖಿಳ ಕರ್ಮವ ೩೪ ೧ ೧೦: 
ಪೂಷದರ್ಕದ ಸಂತ ಖಶು ಮಧು... ೪ ಭ., ಶಿ. 
ಸೌರಕಾರ್ಯವನೆಲ್ಲ ನಿನಯದ ೪೯ ಭು ೪91: . 
ಬರವ ಕಣಣುತಕ್ಕೆದ್ದು ಕರತಂ ೩೦ ೭ ೭೩ 
ಬರವ ಕೇಳುತ ಪಟ್ಟಣದ ಜನ ಆಗಿ "ಲೆ ೮೯ 
ಬಲ್ಲವರಿಗಿಹಪರವ ಕೊಡುವುದು... ಸೂಚನೆ ೬ ೫೬ 
ಬಲ್ಲ ಹಿರಿಯರದಾನೆಜೆಯಲಿಹ ೪ ೫. ೪೮ 
ಬಳಿಕ ಜನಕನು ತನ್ನ ಸತಿ ಸಹ: ಅ ೦೬ ೭೧ ಲ ಪಿ 
ಬಳಿಕ ತತ್ತ ಸ್ಕಳದಲೆಲ್ಲರ ೪೫ ೮ ೯೦ 
ಬಳಕ ಧಾರೆಯನೆರೆದು ಕಾಶ್ಯಪ ೮೨ 
ಬಳಿಕ ಪಾರ್ವತಿ ಕೇಳು ಯೋಜನ ತ. ಡ್ಯ (ಆ ೭೯ 
ಬಳಿಕ ಮುನಿಯಾನಂದ ರಸದಲ್ಲಿ .: ೧೬ ೫. ೫೧ 
ಬಳಿಕ ಸುತರೊಡಗೊಂಡು ಜನಕನ ೨೧ ೭ ೭೧ 
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆಯಲಾ ಮಹಾಸತಿ ಠೌ ೬ ೫೬: 
ಬಿದ್ದು ಪುನರಪಿ ಪ್ರನರಪಿಯಲಂ .. 'ಗ೬ ಹ ೬೦ 
ಬೇಡುವನಳಾನಲ್ಲ ದುಃಖವ | ೧ ೬ ೧. ೬೩ 

ಆ "೮೩ ಬೇರೆನಿಸಿ ಜಲಧಿಯಲಿ ಫೇನನಿ ೧೭ 

ಟ್ ಗಾಡ್. ಎ.ಎ. ಇಸಾ. 



೨೭೩೪ ಪದ್ಯಗಳ ಆಕಾನದಿ ಸೂಚಿ 

ಪದ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ 

ಬಂದಳಾಗಳೆ ಸೀತೆ ಬಲಗೈ ೧೩ 

ಬಂದು ಚರಣದಲೆರಗಲಶಿ ಮುದ 50 

ಬಂಡು ಬಂದು ನೃ ಪಾಲರಡಿಯಲಿ ೫ 

ಬಂದು ಮಾರೀಚನು ಸುಬಾಹುಗ ೨೬ 

ಬಿಂಬ ಗಗನವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮ ೧೭ 

ಭಕುತಿಯನೆ ಬಯಸುನಯಿ ನಿರ್ಗುಣ ೨.೨ 

ಭಕ್ತಿ ಜನಿಸಿದ: ನರಗೆ ಕಾಮ್ಯಾ ೨೬ 

ಭಕ್ತಿರಸ ಭಕುತರಿಗೆ ವಿಷಯ ನಿ ೧೯ 

ಭಕ್ತಿ ನಿಮುಖರು' ಶಾಸ್ತ್ರಜಾಲ: ೨೦ 

ಭರಿತನಾದುದರಿಂದಲೀಶನು 58 

ಭ್ರಷ್ಟ ನೀನಾರಿನ್ಸ ವೇಷವ ೫ 

ಭಾಸುರದ ಪುಸ್ಪಕದ ಮೇಲೆನ ೮ 

ಭೂತನಾಥನ ಬಿಲ್ಲ ಮಂರಿದಿಇ ಸೂಚನೆ 

ಭೂಮಿಪತಿ ದಶಂಥಗೊಲಿದು ಶ್ರೀ ಸೂಚನೆ. 

ಭಮಿಭಾರವನಿಳುಷಲಮರ 
೮ 

ಮಕರ ಕುಂಡಲ ಕಾಂಡವದನಾ ೧೦: 

ಮಗನೆ" ಮಹದಾಕಾಶ ಜಲದೊಳ ೧೨ 

. ಮತ್ತುಳಿದ ಕೋಟಲೆಯ ಕರ್ಮದಿ ೪೦ 

ಮನುಜನಾದಾ: ರಾಮಚಂದ್ರನ ಠಿ 

ಮನುಜನಾದಿಃ ದಿವ್ಯಗಾತ ದ ೨೦ 

ಮಸಗಿದಡೆ ಜಲಬಿಂಬ ಗಗನವು a 

ಮಾಡಿ ಗುರಿಯನು ಮಾಯೆಯನು ನೀ ೨೮ 

ಮಾಡಿದಡು ನಿನಗಿಲ್ಲ ಕರ್ತಕೆ ೧೪ 
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ಅಧ್ಯಾತೆ ರಾಮಾಯಣ 

ಮಾತೃ ಕಿತ ವಜೆ ವಿಪ್ರ ಘಾತಕ ೨81 ೨ ೨೦ 
ಮಾನ್ನಮ್ತ ಗ ನ ೨೫ ನಿ ೨೮ 
ಮಾಲೆಯನು ಹರಿದಂಶ ದೇಶದ ೧೫ ಪ ೭೦ 
ಮಿಕ್ಕ ದಾನವರೆಲ್ಲರನು ಕಡಿ ೨೮. ೫ ೫೪ 
ಮುಟ್ಟ ಕರೆತಹೆನೆನುತ ಬರೆ ಹಿಂ ೪೨ ೪ ಲದ್ದಿ 
ಮುಟ್ಟಿ ಯುಗಿಯಲು ಬಿಲ್ಲು ಮುರಿಯಿತು ೧೧ ಪ ೬೯ 
ಮುತ್ತ. ತೆತ್ತಿ ಸಿದರಳೆಕೆಯ ಪಣ ೩೪ ಲ ಗ 
ಮುದ್ದು ಮೊಗ ಕುಂಡಲದಧರ ರದ ೧೪ ೬ ೫೯ 
ಮುನ್ನ ̀ತಾರಿನಿತು ದಿನವಾರಿಗೆ ೩೧ ೧ 
ಮುನಿಪನೆಂಡ ನಿಮಿತ್ತ ಗುಣದಲಿ | | ೨ ಆ ೭೯ 
ಮೂಕ ನುಡಿಯನು ಹೆಳವ ನಡೆಯನು ೧೬ ೧ 9 
ಮೆಚ್ಚಿ ದನು ಹರಿ ಬಂದು ವರವನು ೧೧ ೫ ೫೦ 
ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಠೆದೆಂದನೇಳಲಿ ೧೮ ೭ ' ೬೦ 
ಮಂದಹಾಸಿನಿ ಮಧುರಭಾಷಿಣಿ ಲ ಗಿ ೨ 

, ಮುಂತಣಗ್ಗ ದ ಕಾರ್ಯನೆಲ್ಲವ ೨೮. ೩. 5೯ 
ಯಸಳುಗಂಗಳೆ ಭೂ ಿ)ಲತೆಯ ಫಂ ೧೪ ಪ್ರ ರ್ಕಿ 
ಯಾಗಕೋಸುಗ ನೆಲನ ಶುದ್ಧಿಸೆ ೮ ೭ ಲಿ 
ಯಾಗ ರಕ್ಷಯಲಾ ಸುಬಾಹುವ ೬ ಪ ೬೭ 
ಯೆಂದು ಷಾಯ ಸವಿತ್ತನಲ ತಾ ೩೭ ೩ ೩೧ 
ರತ್ನ ಮಾಲ್ಯಾ ಭರಣ ಗಂಧ ಸು ೩a ೧ )೨ 
ಪಕ್ಷಿಸಲೆ ರಘುನಾಥ ಪುರುಷಾ ೩೨ ೬ ಹಲ 
ರಾಮಚಂದ ನನ ಸತ್ತ ಸಾರದ ೨೬ ಛಿ. ೮ 
ರಾಮ ಹೋ ಜೋ ಸಕಲ ಭುನನೋ ಇಂ ಬ ಛಂ 



೨೩೬ ಪದ್ಯಗಳ ಆಕಾರೆದಿ ಸೂಬೆ 

ಪದ 
ಶಿ 

ರಾಮ ನಡೆಯನು ನಿಲ್ಲ ನಿಲಿಸನು 

ರಾಮನೊಡಸ್ಸೈಮನನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ 

ರಾಮ ಪದ ಸೋಂಕಿದಡಫಕ 

ಉಮ ಬಾ ಯೆನ್ಸ್ಮಯ್ಯ ಬಾ 

ರಾಮ ಬಾಯೆನೆ ಬಪ್ಪನೇಳ್ಳ 

ರಾಮ ಬಾರೆನ್ನರಸ ಬಾ ಶುಭ 

ರಾಮ ಬಂದನು ಭಕ್ತ ಜನ ಸು 

ರಾಮ ಭಕುತಿಯ ಸನಿವನೇ ಸು 

ರಾಮ ರಾಮನ ಬಂದು ಹಳಚಲು 

ರಾಮ ಲಕ್ಷ ಬೌ ಭರತ ಶತ್ರು 

ರಾಮ ನಿಶ್ಚಾಮಿತ್ರ ಗೆಂದನು 

ರಾಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರಮ ಪೊರುಷ 

ರಾವಣನು ಪೌಲಸ್ತ್ವ ಸಂಭವ: 

ರಾಮಣಾದ್ಯರ ಭಾರದಿಂ ಭೂ 

ರಾನಣಾದಿಗಳಟ್ಟುಳಿಯ ರಾ 

ಲಕ್ಷ್ಮಮಣನೆ ತಾ ಶೇಷ ಭರತನ 

ಲೋಕದನುಸಂಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನುಷ 

ಲೋೊಕಸತಿಗಳ ಸಲಹಲರ್ಜ೯ 

ನಿಸಿ 25 

ಲೋಕವನು ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಜಿಸುವೆ 

ಲೋಕವೀ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೆನಿಸುವು 

ವರ್ಜಿಸಿದನಾ ಕಥೆಯನೊಲಿದಾ 

ವರ ಕುಮಾರಾವಸ್ಥೆ ಮೇಲಂ 

ವರ ದುಶೂಲಾಂಬನ ನಿಭೂಸಣ 

ವರ ವಿವಾಹದ ಮಂಟಿಸನ ನಿ 

ಗಾ ಬಾ 
ಈ 

೧೦. 
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ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ 

ವರುಷ ವಪೊಂದನು ರಾಮಚಂದ್ರ 

ವಾಯು ಬಾಣವು ಕಿರಗಿಸಿತ್ತು. 

ವಾಸನಾದ್ವಯವಳಿನಡೆಲೆ ಜಗ 

ವಾಸುದೇವ ಫರಾತ್ಮನಪಗತೆ 

ವಿದ್ಯೆ ನಿದ್ಯೆಗಳರಡು ಶಕುತಿಗೆ 

ವಿದ್ಯೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಲಕ್ಷನಿದ್ಯೆಗೆ 
ಶರಧಿಯೊಳೆಗಣ ರಶುನವೆಲ್ಲವ 

ಶ್ರದ್ಧೆ ಯಂ ಮುನಿವರರು ಯಜಿಸಿದ 

ಜ್ ಕೈಮುಗಿದು ಭಕುತಿಯ 

ಶಿರನೆರಗಿ ನಡುಗುತಿತೆ ವಿಂದಿರು 

ಶುದೆ ನಿರ್ಮಲ ರಘುಸುಲದಲಾ 

ಶುದ್ಧ ಬ ದ್ಲಿಯಲಫವರತ ಬಿಡ 

ಶ್ರೀ ಮುದದ್ವಯನಂತ ಸುಖರಸ 

೨ ಮದಮರಸಿ ಸೋಮ ನತನುತ 

ತ್ರೀ ಮಹೇಶ್ವ ರಥೊಲಿದು ಕೇಳಿ 

ಶ್ರೀ ವನಿತ ಸ oe ಚಿನ ಒಯನು ದಿವಿ 

ಶ್ರೀ ವರನು ಶಾಶ್ಚ ತನೆಖಿಳ ಮೇ 

ಸಕಲ ಭಯೆಹರ pS 

ಸಕಲ ಕೇಪು ನಕಲಾ 

ತ್ಯ ಗುಣ ಸಂಪನ ರಮಳ ಚ 

ತ್ಯ ದಯದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ನಿಷಯ ನಿ 

5 ಸಂನಿನ್ಮಾ ತ್ರಸದ್ವ ಯು 

ಗೆಯ ಸಾಲುಗಳ ಚಾಮರ 

ಗೆಯ ನುಳಿವುಗಳ ಚಾಮರ 
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೨೧. ಪದಗಿಳೆ ಅಕಾರದಿ ಸೂಚಿ 

ವದ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಧಿ ಪುಟ 

ಸತ್ರ ರಕ್ಷಧ ರ್ಧದಲಿ ವಿಶ್ವಾ ನೂಚನೆ ೫ ಲ್ಲಿ 

ಸರಳ ಸಂಧಿಸಿ ದಿವ್ಯ ಚುನಕೆ ೮ ೮ ೮೧ 

ನರ್ವ ಬಲ ನಾಹನವ ಕೊಂಡಾ ೩೮ ೧ ೧೧ 

ಸಾಕು ನಿಜರೂಪವಿದು ಕಂಗಳ ೧೭ ಛ ೩೭ 

ಸಾರನಾಪದತಿ ಗೌಪ್ಯವಾದ ವಿ ೨೫ ೧ 2 

ಸಿರಿ ಮೊಗದ ಮಧುರಾರುಣೇಕ್ಷಣ ೪೧ ೧ ನಿನ 

ಸೀತಿ ತ್ರಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ೭ ರಘು ಸೂಚನೆ ೨ ೧೪ 

ಸೀತಯನೈೇಷಣವ ನೋಡುತ ೭ ೨ ಗಿ 

ಸೀತೆಯೆ ಬರು ನಿನ್ನ ಗ್ಭ ಹದಲಿ ೩೨ ೭ ೭೪ 

ಸೀತಿ ನಶಾ ಜ್ ನಾ ಲಕ್ಷಿ ೮ ೯೦ 

ಸುತ್ತ ಪಂನರಿಸಿರ ಐಸಿಷ್ಟಾ ರ್ನ ೧ ೧೧ 

ಸ್ತುತಿಸಿದನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಿರ್ಮಲ ೭ ಫಿ ೨೪ 

ಸೂತ ಮಾಗಥೆ ವಂದಿಗಳ ನಿ ೩೮ ೮ ಆಲ 

ಸೃಷ್ಟಿ ರಕ್ಷುಲಯ ಗುಣಾದಿ ವಿ 3 ೧ ದ್ರಿ 

ಸಂಧಿ ವದವಾ ನರ್ಗದಲಿ ಪದ ಛ೭ ೧ ಕ 

ಸಂಧಿ ಮೂರಿಲ್ಲಗೆ ನಿಧಾನದಿ ೪೧ ಮ ೩.೨ 

ಹಕ್ಕಿ ಮೊದಲಾದಾವ ವಾಣಿಯ ಆ ೬ ೫೮ 

ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಕಳೆಯಲ/ ಸಯ ಛು ೩೪ 

ಹಮ್ಮು ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಾ ೨೧ ೨ ೧೯ 

ಹರಿಯ ಕಸುಣವ ಹಾರಿ ದಿವಿಜರು ೩೦ ೩ ೨೯ 

ಹರಿಹರಿದು ಮು ದೆ ದಿ ಹಪಸ್ಮಿನೆ ರಿಲೆ ಛು ೪9 

ಹರುಷ ಗದ್ದ ದಸ “ದಲಿಂದಂ ' ee ಲ ಯಿ 

ಹಸ್ತವನ್ನು ತೊಳೆದೆ ದಿ ಕರೆಶಂ ಬಲ ಛ ಛಲ 

ಆ ೮೦ ಹಳೆಯ ಜರು ಸ ಬಿಲ್ಲ ಮುರಿದ ಹ 
ಜ 



ಆ 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾವಾಯಣ 

ಡ್ ತ್ಾ 

pe ವಾಗ ಗಾ 

ಹಾರ ಹೀರಾವಳಿಯ ರುಳವಳಿ 

ಹಾರಿ ಚೋ ಚೊ ಭಸುತನಜನ ನೆಂ 

ಹಾಲ ಶರಧಿಯ ನಿಷ್ಣು ರಮೆಯೆರ 

ಹೇಮ ರತುನದ ಸೈರ್ನಪೀರದಿ 

ಹೇಳಿದರು ದಶರಧಗೆ ಕಿ ಘನ 

ಹೂಸ iN ತೊಟ್ಟಿ ೪ ಮೇಲೆ ಮಿಳಿಯ ಸು 

ಹೊನ್ನ ಜು ಮರೆಸಿ ಕಟಕವೆ 

ಜೂ ಜನಕ ನ ನೃವತಿ ತ 

ಹಿಂದ ನಾ ಬುಲ್ಯದಲಿ ಇಷು ನ 
ಾ 

ಕಡಾ ಇಟ್ ಜೂ 

ಸಂಖೆ 

೧೨ 

ಓಗಿ 

ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಚ 

ಅಗತ ಕೇಳಾ ರಾಮ ನಿದ್ರೆಯ 

ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನನಿಸು 

ಅಗ್ಗ ತಾತನ ಮಾತದೇ ತ 

ಆತ್ಮಲರುಳು ಸುವ ೦ತ ಹಾದಿಯ 

ಅಕ್ರೈ ಮಾವಂದಿರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂ 

ಅನನು ಕೇಳೃರ ಹರ್ಷದಿಂ ಬೇ 

ಜು ರಾತ್ರಿಯಲಾಸಂಗೆ ಜಲ 

ಗಳದಿವ ಭರತ ಬದುಕಿದ 
ಬಮರರಂಕಲಳ್ಲೀರ್ದುದಯದಲಿ 

ಅಮ ಉಂಲಿನ್ನೆಲ್ಲಿಯವ ಸರ 
ಹಿ 

ಅಗರ ಧನ್ಯ ರದಾ.ಎ ತನ್ಸಂ 

2 

ಬ 

ತ್ರ 

೧೭ 

ಈರಿ 

೨೭ 

೨2೫ 

೩೪ 

೧೦ 

ಡಿಲಿ 

೬ 

೨ 

ಕ 

೨೩೯ ' 

ಇತ್ಲ್ಯಾ ಟ್ಟ 

2 2) 

ಛು ೪೧ 

ಪಿ ೭.೨ 

ಪ್ತಿ 5.೨ 

ಘು ೭೦ 

ಲು ೩೯ 

[sy ಷಿ 

ಲಿ ಪ್ರಕ 

ಪು] ಆಣಿ 

Ov (2 

(2೫ ೧೭೦ 

೧೮ ೨೦೯ 

೧೨ ೧೫.೨ 

೧೬ ೧೮೦ 

೧೪ ೧೬೧ 

೧೫ ೧೩೭೪ 

೧೬ ೧೮೦ 

೧೬ ೧೮೭ 

(ಷಿ ೨೦೧ 

೧.೨ ೧೩೧ 

೧೭ ೦.೨ 



೨% ವದ್ಯಗಳ ಆಕಾರಾದಿ ಸೂಚಿ 

ಅರಸು ಕೃತ್ಯವ ರಾಮ ಬಿಟ್ಟರೆ 

ಅರಸುತನ ರಾಮಂಗೆ ಯೋಗ್ಯವು 

ಅರಸುತನವೆನಗೇಕ ನೃೈಸಕುಲ 

ಆರಸು ದಶರಧನತ್ಮಲೆಂದನು 

ಅರಳಿಯಲಿ ಗೊನೆ ಜಲದ ಬಿಂದಿನ 

ಅರಿತರಾ ನಿಶಿ ತವನೀಗಳೆ 

ಅರಿಯನದ ನೃವ ನೀಮ ಧೈರ್ಯದಿ 

ಅಲ್ಲ ನಿತ ಕಾಮುಕನು ಮೂಡಢನು 

ಅಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಕೀರ್ಣದಲಿ ಶಾಲೆಯ 
ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನದಿ ರಾಮ ವೆ 
ಅಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಭಬ್ಧ ನಿದ್ದಾ 

ಅವರು ಮ್ಹೊಯ ಹೊಕ್ಕ ಮೂವರು 

ಆಗ ಲಕ್ಷ ಡಿ ಸುತ್ತ ರಾಮನ 

ಆತನೆಗ್ಗದ ವಚನ ಸತ್ಯದ 

ಆತುಮನು ನಿರನಯವನದ್ವಯ 

ಆದಿನಾರಾಯಣ ಜಗನ ಯ 

ಆದಿ ಫಪುರುಸೆ ನೀನು ರಾಘವನ 

ಆದಿ ವಿಷ್ಣು ವೆ ರಾಮ ಜಗ ಸಂ 

ಆದುದೆನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ದುಃಖವ 

ಆನೆ ಕುದುರಗಳೇನವಿಲ್ಲಾ 

ಆ ಮುನಿಗಳೀಕ್ಷಣದ ಮಾತ್ರದಿ 

ಆಯತದಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಘುಕುಲ 

ಆಯತಿಲ್ಲಗೆ ಸಂಧಿ ಲೆಕ್ಕವು 

ಆರನ್ಸೈ ದುಃಸಂಗ ಕೆಡಿಸದು 

ಸಂ ಖ್ಯ ಸಂಧಿ ವುಟಿ 
ಲಿ 

೩೭ ೧೪ ೧೬೪ 

ಶ್ರಿ ೧೦ ೧೦೬ 

ಲ ೧೬೭ ೧೯೩ 

೩೧ ೧೩ ೧೫೦ 

೪1 ೧೬ ೧೮೯ 

೫ (೧೧ ೧೧೮ 

3 ೧೦ ೧೧೪ 

೨೪ ೧೮ ೬೧೨ 

ಲಲ ೧೫ ೧೭೬ 

೨೧ ೧೯ ಎ೧೯ 

ಲ ೧೨ ೧೩೧ 

ರ ೧೬ ೧೮8 

೪ ೧೩ ೧೫೪ 

೨೫ ೧೮ ವೆಗಿಂ 

೧೦ ೧೮ ೨೦೬ 

50 ೧೫ ೧೭೧ 

೩೫ ರ್ಗ ೧೦.೨ 

೧೫% (a ೧೪೬ 

೧೬ ೧೭ ೧೯೬ 

೬ ೧೩ ೧೪೪ 

ಶಂ. ೧೫ ೧೭೪ 

ಚನೆ ೧೫ ೧೬೬ 

ಲಸ ೧೭ ೨೦೩ 

೪೨ ೧0 ೧೧೫ 



ನದ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಧಿ ಪುಟ 
ರ್ 

ಆರು ಗೆಲುವರು ನಿಷ್ಣು ಮಾಯಾ ೭ ೧೯ ೨೧೬ 

ಆರು ಭಾವವಿಕಾರ ದೇಹಿ ೧೪ ೧೫ ೧೬೯ 

ಆರು ಮರುಗದಿರಿಲ್ಲಿ ರಾಘವ ೮ ೧೩ ೧೪೫% 

ಆವ ಕಾಲದಲಾವ ದೇಶದ ೮ ೧೪ ೧೫೭ 

ಅವಕಾಲದಲಾವುದಾಯಿತು ೭ ೧೪ ೧೫೭ 

ಆವನಾ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ೪೧ ೯ ೧೦೩ 

ಆ ವಸಿ ಸಿಷ್ಕೂ (ತ್ರಮಳ ಸ ೨೫ ೧೧ (೧.೨8, 

ಅವ ಸ ಖಬೋಗಗಳು ಸ ೧೩ ೧೫ ೧೬೯ 

ಆ ಸಮಯದಲಿ ಬಂದರಾಗಳೆ oR ಗಿ ೨೦೪ 

ಆ ಸಮಯ.ದಲಿ ರಾಮನಿದ್ದಾ ಆ ೯ ೯೫ 

ಆ ಸಮಿನದಿಯೋಧ್ಯ ಪಟ್ಟಣ ದಲ ೧೩. ೧೫೧ 

ಇತ್ತಲಾನಾ ರಾಮ ಭೃತ್ಯರ ೧೭ ೧೭ ೧೯೬ 

ಇತ್ತಲೇಸು ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದಿರಿ ೨೪ ೧೭ ೧೯೭ 

ತ್ತ ಸತಿ ಲಕ್ಷ ಣಿ ಸಹಿತ ಪಿತ ೨೩ ೧೩ ೧೪೮ 

ಇದುವೆ ನಿಪ ps ಸೀತೆ ರಾಮರ 3.೨ ೧೩ ೧೪೮ 

ಇನಿತು ಮಾತ ವ ನುಡಿವಡೀ ನಿಜ ೩೫ ೧೧ ೧.೨೬ 

ಇನು ಕೆ ಅ ಪರ್ಣ ಶಾಲೆಗೆ ೩೧ ೧೪ ೧೬೩ 

ರಿದ. ಕಳೆನನೆ ಕೈಕೆಯಿವಳನು ೫ ೧೭ ೧೯೩. 

ಇಲ್ಲದಿದ್ದಡೆ ನೀನು ದೇಹದ ೨ರ ಥ್ ೧೦೦ 

ಇಷ್ಟಿಯಿಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೆ ಮಗನೆನೆ ೬ ೧೬ ೧೮೮ 

ಈಗ ರಾಮಾಂತಿಕಕೆ ಬೇಗದಿ ೨೮ ೧೭ ೧೯೯ 

ಉಟ್ಟ ನೀತಾಂಬಸದ ಮುನುಕಿ ನು ೫ ೯ ೯೪ 

ಉತ್ತ ಮದ ವ್ಯಾಘಾಜಿನವು ಮೂ ೭ ೧೦ ೧೦೩ 

ಉತ್ಕಮನು ನೆನೆದುದವು ಮಾಳವ ೨೩ ೧ ೧೨೨೪ 



೨೪.೨ ಪದ್ಯ ಗಳ ಆಕಾರಾದಿ ಸಚೆ 

ಪದ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಧಿ 

ಉದ್ದುವನು ಮೂಜಗವನೀತನು ೧೦ ೧೩ 

ಉರದ ತಾಡನದಿಂದ ಮೋಳಿಡ ೨ ೧೬ 

ಊರಿಗೆಂತೂ ಬಾರೆನಿನದಿರ ೩೫ ೧೩ 

ಎಡದಿ ಜಾನಕಿ ಬಲದಿ ಲಕ್ಷ ಣಿ oY ೧೦1 

ಎತ್ತ ನೋಡಲು ವಿಭವಲಂಸೃತ ೨೫ ಇಂ 

ಎತ್ತಲಾನೂ ನಾಳೆ ಹೊತ್ತರ ೧೦ ೧ 

ಎತ್ಯಲಾನೂ ರಾಮ ತನ್ನವ ೫ ೧೨ 

ಎತ್ತಲಾನೂ ರಾಮ ವನದೊಳ ಛ ೧೯ 

ಎತ್ಮ್ತಲಾನೂ ಲೋಕ ಧನಗೃಹ ೧೧ ೧೨ 

ಎತ್ತಿ ಬೇಗದಿ ಗುಹನ ರಾಮನು ೪೦ ೧೩ 

ಎದ್ದು ಸಲಿಲವ ಮುಟ್ಟಿ ಸಂಧ್ಯೆಯ ೧೬ ೧೪ 

ಎನ ದೇಹವಿದಾನು ನೃಪ ಸಂ ೧೮ ೧೨ 

ಎನಲದನು ಕೇಳುತ್ತ ಕೈಗೆ ೧೯ ರ್ಗ 

ಎನಲದನು ಕೇಳುತ್ತ ನುಡಿದಳು 5 ೧೧ 

ಎನಲಿಕೆದ್ದಳು ರಾಮ ಪಟ್ಟದ ೨೮ ೧೦ 

ಎನಲು ಭಯ ಸಂತಾಪದಿಂದಾ ಕ್ರ ೧೧ 

ಎನಲು ಮತ್ತೆ ನ್ರೊಡನೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ೦ ೧೫ 

ಎನಲು ರಾಮನ ಭಕ್ಷ ವತ್ಸಾ ೧೪ ಈ 

ಎನಲು ರಾಮನ ವಚನಕೆದ್ದಾ ೩೦ ೧೯ 

ಎನಲು ಲಕ್ಷ ಣಿ ಸೀತೆ ಸಿಕೆವೆ ನಖ ೧೪ 

ಎನಲು ಪ್ರೀರಾಘವನ ಮಾತಿಗೆ ೪೦ ೯ 

ಎನಲು ಕೌರ್ಷದಲೊಲಿದು ಕೊಟ್ಟಳು 3೪ ೧೩, 

ಎನುತ ಗುಹನೊಡಕೈದಿ ಕಂದನು ೧೪ ೧೭. 

೫ ೧೯ ಎನುತ ಸೈನಿಕ ಸತ ಮಂತ್ರಿಗ 
ಲ Ke 

೬ 

(೮೩. 

೧೫೧ 

೧೬೬ 

eae 

COE 

೧೩೧ 

೨೫% 

೧೩೨. 

ON 



ಕಡಾ 

ಸದ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಧಿ ಪು 

ಎನೆ ಹಸಾದವಮ- ದೇನ ತರಿಸಲಿ ೫ ೧೦ ೧೦೬ 

ಎರಡನೆಯ ಜನ ಒನಿದು ನಿನಗೆನು ಛಂ ೧೫1 ೧೩೬ 

ಎರಗಿ ಸಾಷ್ಟಾ ಸ ಲಿ ನುಡಿದನು ೫ ೧೮ ೨೦೫ 

ಎಲ್ಲೂ ಮಃಖಾರ್ರು ಜಲಧಿಯ ೧೫ ೧೮ ೨೦೭ 

ಎಲ್ಲರಂಶರ್ಗ್ಯ ಹೆಯಲನುದಿನ ೧೫ ೧೫ ೧೬೯ 

ಎಲ್ಲವನು ನೀ ಬಲ್ಲ ಲೋಕದ ೨೫ ೧೭ ೧೯೮ 

ಎಲ್ಲವೂ ಸರವಲ್ಲದುಂಟೀ ೪೦ ೧೧ ೧೨೭ 
ಎಲ್ಲಿ ಕಮಲವಳಾಕ್ಷ ರಾಮನು ೧೩. ೧೭ ೧೯೫ 

ಎಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಸನನು ಮಾಡಲು ಹ ೧೫ ೧೬೭ 

ಎಲೆ ಸಖಿಯೆ ಕೇಳೆನ್ನ ವಚನವ ೪9 ೧೩ ೧೫೩ 

ಏಕ ತಂದೆಗೆ ದುಃಖವಾಯ್ಕೆಂ ೩೦ ೧೧ ೧೨೪ 

ಏಕೆ ನಿನ್ನಗಾಚರಣೆ ನೋಡಲು ೧೩ ೯ ೯೬ 

ಏಣಲೋ ಚನೆ ನಿಲುವುದು ಗುಣ ೩೮ ೧೨ ೧೩೯ 
ಏನು ಹೇಳು ಸುಮಂತ ರಾಘವ ನ್ನ ೧೬ ೧೬೯ 

ಎಳು ನಡೆಸುಸ್ರಿಯೆಯ ತಂಬೆಗೆ ಛಲ ೧೯ (೧೯೦ 

ಬಳೆಟಲು ನಾತು ಬಂದೆನು ೩೯ ೧೫ ೧೭೫ 

ಒಡನೆ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಬರು ಸಹ ೮ ೧೯ ೨೨೧ 

ಒಳೆಗೆಯಂತರ್ಗೃಹೆಯೆಲಿಪ್ಪ ಛು ನ) ೧೯ ೨.೨.೨ 

ಓಡಿದುದು ಸುರಕಟಿಕ ಕದನಕೆ ೫ ೧೦ ೧೧೪ 

ಅಂಕುಶದ್ಹ್ವಜ ವಜೃಯವಲತೆ ೪ಗಿ ೧೭ ೨೦೨ 

ಅಂದು ಮೊದಲಾಗಿರ್ದ ಮನೆದೊಳ ೧೭ ೧೦ ೧೦೯ 

ಅಂದು ರಾತ್ರಿಯಲಾ ನಗೆ ಜನ ೧೭ ೧೧ ೧೨೧ 

ಅಂದು ರಾತ್ರೆಯ ವೃ ಕ್ಷ ಮೂಲದಿ ೨.೨ ೧೪ ೧೬೦ 

ಇಂತೆನಲು ಮನಿ ಭರತನ ೩೦ ೧೭ ೧೯೯ 
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ಧನವ ನಿಸ್ರರಿಗಿತ್ತು ಬಹೆ ನಾ ಅಭ ೧೨ ೧೪೧ 
ಧರ್ಮದಿಂದಿಹ ಲೋಕ ಗತಿಯೆನ ೯ ೧೫ ೧೬೮ 

ಧರೆಗೆ ಹೊರಳುವ ದುಃಖ ಮೂರ|್ಥಾ ೩೧ ೧೩. ೧೮೬ 
ಧ್ಯಾನಿಸುವಳಸ ಗೊಳಗೆ ನಿಷ್ಣು ವ ಛೃ ೧೧ ೧೨೯ 
ಧೀರನಾಗಿ ನಿರಕ್ಕನಾಗಿ ನಿ ೧8೩ ಗಿಲ ೧೫೮ 
ನಗರದೊಳಗುಳ್ಳೆಲ್ಲ ದೇವರ ಆ ೧೦ ೧೦೭ 
ನನಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ವನದಲಿ ೩೨ ೧೮ ೧೭೮ 
ನನ್ನ ಬರವನೆ ಹಾರುತಿದ್ದರೆ ೩೧ ೧೨ ಉಲಿ 
ನಮ್ಮದೆಂಬೀ ಹನ್ಮುದಿಲ್ಲದೆ ೧೧ ೧೫ _ ಗಿಓ೬೮ 
ನಮಿಸಲೆತ್ತಿದಳೊಲಿದು ತಕ್ಕಿಸಿ ಲ ೧೮ ೨೦೫% 
ನೆರರು ಸುಖದುಃಖಗಳ ಬಂಧದಿ ೯ ೧೪ ೧೫೭ 
ನವಮ ಸಂಧಿಯಲಾಯಿತೀ ಹದ ೪.೨ ೯ ಗಿ೦೪ 
ನಸುನಗೆಯ ಸುಮುಖಾಬ್ಬ ದಾಯಕ ೪೫ ೧೭ ೨೦೩ 
ನಾ ನಿನಗೆ ವೇಳ್ಲಿದ ನಿರಂತರ ೩೦ ೧೨ ೧೩,೭ 
ನಾನು ಕಾಮಿತಥಧೇನು ರಾಮನ ೪.೨ ೧೫ ೧೭೬ 
ಸಾನು ವಲಲ ಜಟೆಯನಾಂತಾ ೨೬ ೧೮ 3೧೦ 
ನಾರದನು ಲೋಕೋಪಕಾರವಿ ಸೂಚನೆ ೯ ೯೩ 
ನಾರಿಯಂಿಗಿಚ್ಛಿತವ ಕೊಟ್ಟಿ ಡ ಸೂಚನೆ ೧೧ ೧೧೭ 
ನಾಳೆ ನಡೆನೆನು ವಕಕೆನುತ್ತವೆ ೧೬ ೧೩ ೧೪೭ 



ಹಚು ಕಾರನ ರಾಕಾ ಕಾ ಘಾಲಾ ಗರಣ ರ 

ಜ ಜನನಿಗಭಿನೆಮಿಸಿ ತಮ್ಮಗೆ ೧ ೧೩ ೧೪೩ 
ನಿತ್ಯನೆವೈಯನೇಕನೆದ್ವಯ ೧೨ ೧೮ 5೦2 

ಮಿತ್ಯ ನಿತ್ಯವು ಭರತ ಪಾದುಕೆ ೪ ೯ ಪ್ರದಿ 

ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಐರೀಹ ನಿಷ್ಪಳ ೨೧ ೧೦% ೧೭೧ 

ನಿನಗದೆತ್ತಣ ದುಾಖ ನಿನ್ನನು ೧೩ A 5೦೬ 

ನಿನಗೆ ತನ್ನ ವಿವೇಕ ಬುದ್ದಿಯ ೧ ೧ ೧೮ 
ನಿನಗೆ ವಾತಿವೃತ್ಯ ಕುಂದದೆ ಕಂ ದ CN 

ಫಿನ್ಹ ಕಂಡಂತನುದಿನವು ಸಂ 9 ೨೧೪ 

ನಿನ್ನ ಕಿಂಕೆರ ಕಿಂಕರನು ನಾ ಶ್ರ ೯ ಗಿಂಣ 
ನಿನ್ನ ನರಿವು ಜ್ಞಾನ ಸೇರವು ೨೧ ಧ್ ೧೦೧ 
ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯನು ಧಿಟಿ ೨.೨ 1೧21 ಗ೭೧ 

ನಿನ್ನ ನಾ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿದೆ ಆ ೧೧ ೧೧೯ 

ನಿನ್ನ ನಿಜ ವ,ಂತ್ರವನು ಜಪಿಸುತ ೧೦ ೧೫ 8೧೬೮ 

ನಿನ್ನ ನೆ3 ಭಜಿಸುತ್ತ ನೆನೆವುತ ೩೨ ೯ ೧೦೧ 
ನಿನ್ನ ಸದಯುಗ ಸೇವೆಯಿಂಡಯು ೩೪ ೧೪ ೧೬೩ 

ನಿನ್ನ ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿ ದೇಹಿಗ ೧೮ ೧೦ ೧೦೯ 
ನಿನ್ನ ಲನುದಿನ ಮನೆನ ನಿಲಿಸ ತೆ ೧೨ ೫ ೧೬೯ 

ನಿನ್ನಲೀ ಮಾಯಾ ವಿಲಾಸದ ೨೪ ೯ ೯೯ 

ನಿನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಮಾಯೇ ಮಾಯಾ ೧೦ ರ್ಗ ೨೧೬ 

ನಿಮಿಷ ಮೂರ್ಥ್ಛಿಸಿ ಕಂಗಳರಳಿಸಿ ೧೧ ೧೧ ೧೬೦ 

ನಿಲ್ಲು ನಿಭು ಸುಮಂತ ಯೆನುತವೆ ೨೯ ೧೩ ೧೫೦ 

ನೀತಿಯಲಿ ಘಾತಿಯ ಸುಗುಣ ೨.೨ ೧೧ ೧೨೨ 

ಫೀನಗಲಿ ತಾವಿಹೆನೆ ಧರ್ಮ ರ್ಕಿ ೧೨ ೧೪೦ 

ನೀನಲೈ ಸಾಕ್ಷಾತ ವಿಷ್ಣು ೮ ೧೯ ೨೧೬ 



೨೫೩೨ ಪದ್ದಗಳ ಅಕಾರದಿ ಸೂಚಿ 
ಥಿ 

ಪದ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಧಿ 

ನೀನು ಬರಿದೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರವ ೧೪. ೧೯ 

ನೀನು ಮಾನುಸನಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ "೨1 ೧೪ 

ನೀನು ಲೋಕಾನೀಕ ರೆಲ್ಲಾ 2 ೧೫ 
ನೀನೆ ಪ್ರೇರಿಸಿ ಲೋಕದೊಳಗೆ ೯ ೧೯ 

ನೀನೆ ಲೋಕನು ಲೋಕ ಜೇಷ್ಟಕ ೧೮ ೧೫ 

ನೀಲಮೇಘದ್ಯುತಿಯ ನಯನೋ ೧೧ ೧೭ 

ನೀಲ ರಶುನದಿ ಕಡೆದು ಮಾಡಿದ ೬ ೯ 

ನೆಗೆದಹಂಕೃತಿ ಬ ದ್ಧಿ ಪ್ರಾಣಾ ೨ಗಿ ೯ 

ನೆಟಿ ನೆಂದೂ ರಾಮಧಭಾಷಿತ ೨೧ ೧೪ 

ನೇಣ ಕೊರಳಿಂಗಿಕ್ಕಿಯಾದರು ೧೫ ೯೧ 

ನೋಡಗಡ ಪರವಧುವ ರಾಮನು ೨೧ ೧೧ 

ನೋಡಿದರು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಂತ್ರವ ೬೫ ೧೫ 

ನೋಡಿಕ ಜಾನಕಿಯ ಚರಣದಿ ೫ ೧೫ 

ನೋಡು ತನ್ನಯ ಶೌರ್ಯಪೀಗಳೆ ೯ ೧೨ 

ಸಟ್ಟವನು ನೀ ಧರಿಸಿನೀ ನೃಪ ೩೬ ಧ್ 

ಸರಮನೆಲ್ಲಾ ಸುಕ್ಸಿಮಾತೃನು ೪೭. ೧೬ 
ಪರಿಪರಿಯ ಫಲ ಪ್ರಷ್ಟಮೋದಾಂ ಜ್ರ ೧೭ 

ಸರ್ವತಾತ್ಮಣೆ ಕೇಳು ರಾಘವ 9 ೧೫ 

ಪಾತಕನನೇನಾದರೂ ಹರ ೯ ೧೭ 

ಸಾಶಕಿಗೆ ಸತಿತಂಗೆ ಕೊಟಪವಿ ೪೦ ೧೬ 

ಪಾಪಿ ರಾಮನ ಕೂಡೆ ಗಂಧನು ೨೬ ೧೩ 
ಪಾಹಿ ನಿಶ್ರೇಶ್ವರನೆ ಜಯ ಜಯ ೧.೨ ೧೯ 

ಪ್ರಾರಬುಧ ಸುಖದುಃಖವಾರಿಗು 5೯ ೧೨ 

ಪ್ರೀತೆ ನಗಸುತೆ ಕೇಳು ರಾಮನು ೨ ೧೩ 

ಶೈ ಫಲ, ಭಾಗ್ಯವ ಇಕೊ ಭ್ಯ 

ಫ್ರಟಿ 

೬.೨ 

೧೬೭ 

೨೬. 

೧೭೦ 

ರ್ಗಿಳ 

ತು 

೪೮ 

೬೦ 

eg 

(೨೨ 

೧೭೪ 

೧೪೪ 

೧೩.೨ 

ಫೂ 

೧೯೦ 

ಮಂ 

೧೬8 

ರ್ಗಿ೪ 

೧೪೯ 

೧೩ 

೧೩.೭. 

೧೪೩ 



ನದ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂದಿ ಪುಟ್ಟ 
ET Se 

ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರ, ಪ್ರಿಯೆ ಧರಾಧಿಕ ೧೬ ೧೯ ೨೧೨೮ 

ಪೂಜಿಸಿದನಾ ಮುನಿ ಜಗತ್ರಯ ಳು ೧೫ ೧೬೭ 

ವೆ  ಮೆದಿಂದಾತಿದ ಸೂಜೆಯ ೩೧ ೧೯ ೨.೨೨ 

ಪೌರಜನ ಪರಿವಾರ ವೃದ್ಧರು ೨೦ ೧೩ ೧೫೦ 

ಪಂಚಭೂತನ್ರಾಣ ಸಂಚಕ ೨8 ೯ ರ್ಕ 

ಬನ್ಮುವಕೆ ಫಲನಾಯ್ಕು ಹಿರಿಯರ ಛಡಿ ೧೬ ೨೦.೪ 

ಬನ್ನಿ ನೀವಿಲ್ಲರಿ ಯನಿಪ್ಪುದ ಹ ೧೭ ೧೯೩ 

ಬನ್ಸೆ ನನ್ನೊಡಗೊಂಡು ಹೋಗದೆ ೩8 ೧೨ ೧೩೯ 

ಬರಿದೆ ಸಂಬಲಿಸ/ತ್ತ ಮೂಢರು ೨೮ ೯೯ ೧೦೦ 

ಬಲ್ಲೆ ನಾ ಪೌರೋಹಿತೆಯ ಯಿದು ೧೬ ೧೦ ೧೦೯ 
ಬಳಿಕ ಪರಮಾನಂದ ಬಾಷ್ಟಾ ಲ ೧೭ ೨೦೩ 

ಬಳಿಕ ಭರತನನೆತ್ತಿ ರಾಮನು ೨ ೧೮ ೨೦೪ 

ಬಳಿಕ ರಾಘವನೆದ್ದು ನಿತ್ಯ ೩೮ ೧೪ ೧೬೪ 

ಬಳಿಕ ವ್ರುದಯವಲೆದ್ದು ಜನವತಿ ೩೬ ೧೩ (1೫.೨ 

ಬಾರ ಹೋಗನು ಕೂಡನಗಲನು ಛಿ ೧೧ ೧೨೮ 

ಬಾಲೆಯಾಗಿತೆ ನನ್ನ ಕಂಡೂ ದಿ ಛಗಿ ೧೨ ೧೪೦ 

ಬಾ ವಟುವೆ ಹೋಗೆನ್ಟು ಮುನಿಷಗೆ ಛಡಿ ೧೨ ೧೬೧ 

ಬಿಟ್ಟ ಅಂಜೆಜೆ ನೊಸೆಲ ಫಲಕದ ೯ ರ ೯ 

ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನು ನೀವು. ನಡೆದರೆ ೨೫ ೧೪ ೧೪೧ 

ಬಿಟಿ ಯನ್ನ ನನಾಥನಾಬಿನು ೮ ೧೮ ೨೦೬ 

ಬಿಟ್ಟಿ ಯೇತಕೆ ಭೂಷಣಂಗಳ ಳು ೧೧ ೧೧೮ 

ಬಿದ್ದು ಪದದಲಿ ಗುಹನು ನಾನೆನ ೧೨ ೧೭ ೧೯೫ 

ಬಿಸಿಲು ದೊರೆ ಕನಸಿಂದ ಜಾಲ ೧೫ ೧೨ ೧೩೪ 

ಬೇಡಿದಳು ನಿಜ ಮಾತೃ ನೀನೆ ೩ ೧೭ ೧೯೨ 

ಬೇಕಿ ಬೇಕಿನೆ ತನಗೆನುತ್ತವೆ ೩೧ ೧೫ ೧೭೩ 



೨೫೪ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ 

ಪದ್ಯ ಸಂಖೈ ಸಂಧಿ ಪುಟಿ 

ಬಂದ ಭರತನ ನೋಡಿ ಹರುಷದ ೨೪ ೧೬ ೧೮೪ 
ಬಂದು ನಿಮ್ಮಡಿಗೆರಗಿ ನಾ ಸುಖ ಲಸ ಗಿಗಿ ೧೨೮ 

ಬಂದು ಬಂಬಾಜೇಶ ಜನ ರಘು ೨೭ ೧೯ ೨.೨ 

ಬಂದು ರಾಮ ಪದಾಂತಿಕದಿ ಬಿ ರ್ಶ ೧೭ ೧೯೯ 

ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದುಕೂಲನೆರಡನು ಹಳ ೧೯ ೨59 
ಭರತ ಶೇಳೇಕಳುನೆ ಶೋಕ ಗಿ ೧೬ ಬಲಲ 

ಭರತಗಖಿಳಾವನಿಯ ಭೋಗದ ೬ ೧೨ ೧೩೧ 

ಭರತನಖಿಳಾಮಾತ್ಯ ಪರಿಜನ ಸೂಚನೆ ೧೭ ೧೯.೨ 

ಭರತನಖಿಳಾಮಾತ್ಯ ಪರಿಜನ ೨೦ ೧೯ ೨೧೯ 

ಭರತನನು ಕಾಣ.ಶ್ಮ ಕಂಡನು ಹಿ ೧೬ ೧೮೬ 
ಮಕರ ಕುಂಡಲ ತಾಂಡವದ ನಾ ಲ 3 ೯೪ 

ಮಗನೆ ಪಟ್ಟವ ಕಟ್ಟಿ ನನವನು ೧೮ ಗಿಲಿ ೨೦೮ 

ಮತ್ಕದೊಂದಕೆ ರಾಮ ಜಟೆಯನು ಧ್ ೧೧ ೧೧೯ 

ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ವತಿ ಕೇಳು ದಶರಥ ೧ ೧೧ ೧೧೬ 

ಮಧ್ಯ ಕಕ್ಷದ ಸಟ್ಟಿದೊಳದಲಿ ೨೪ £೫ ೧.೨೩ 

ಮನದಲನವರತೇನ ನೆನೆನನು ೨೮ ೧೨ ೧೩೬ 
ಮರಣ ಜನಿಸಿರ್ದವರಿಗೆಂದೂ ಲ ೧೬ ೧೮೯ 
ಮರುದಿವಸ ಗಂಗೆಯಲಿ ಮಿಂದಾ ೧೬ ೧೮ ೨೦೮ 

ಮಸಗನಾತುನುನೇಕನದ್ವಯ ಲೂ ೧೧ ೧.೮೭ 

ಮಾಡಿ ಹಿಂಡವ ಮೂಲ ಫಲನುಧು ೧೪ ೧೮ ೨೦೬ 
ಮಾಡುವನು ಹಗಲಿರುಳು ದು8ಖವ ೧೩ ೧೨ ೧೩೩ 

ಮಾಡುವೆನು ಸಟ್ಟಿವನ್ನು ಭರತಗೆ ೧೩ ೧೧ ೧.೨೦ 
ಮಾಣದೇನೋ ಚೆಂತೆ ರಾಮನ ೨೭ ೧೧ ೧.೨೪ 

ಮಾಯಸೀತೆಯಲೊಯ್ಯಲರಸಿ ಜಿ ಜ.೨ ೧೪ ೧೬೬, 



ಸದ್ಯಗೆಳ ಅಕಾರಾದಿ ಸೂಚಿ ಉಣ 

ಪದ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಧಿ ಪುಟಿ 

ಮಿತ್ರ ಗುಪೆರೆನು ಕಿಳುಹಿದನು ಸೂಚೆನೆ ೧೪ ೧೫೫ 

ಮಿಸುಪ ರತುನೆದ ಸೆತುನೆ ಕಾಂಕಿಯ ನ ಠ್ ೯೪ 

ನಾರಬಾರದು ದುಃಖ ಸುಖವನು ೧೧ ೧೪ ೧೫೮ 

ವೂರಿದಡೆ ನಿತ್ಯನುಡಿಯನವ ನಿತ ೨.೨ ೧೮ ೨೦೯ 

ನೂರುನೆನೆ ನಿಮ್ಮಡಿಯ ನುಡಿಯೇ ಥಿ) ೧೭ ೨೦೦ 

ಮುಖ್ಯವಾದಾಭರಣವನು ತೆಗ ೪% ೧೨ ೧೪೧ 

ಮುಗಿದುದಿಲ್ಲಗೆ ಸಂಧಿ ಧೃತಿಯಿಂ ನಿಪ ರ್ಣ ೨.೨೩, 

ಮುನ್ನ ನಾನು ಕರಾತನಾದೆನು ೨8 ೧೫ ಗಿ೭ಗಿ 

ಮುವಿಸ ತಂದೆಯ ನೇಮವನು ತಾ | ೧೫ ೧೬೭ 

ಮುಖ್ಯರಿಯ ಕರಣವನು ರಾಮ ೫ ೨೫ ೧೯ ೨೦ 

ಮೂರು ಜಗ ಕಂಟಿಕ ಶಿಪುನನಿನ ೧೨ ೧೩ ೧೪೬ 

ಮು ಗವ್ಯಸನದಲಿ ಸಾಹಿ ನಾರಾ ೧೬ ೧೬ ೧೮೨ 

ಮೆಲ್ಲನಾ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಚರಿಸಲು ೪೦ ಗೂ ೧೪೦ 

ಮೋಗವನೋಶಡುತ್ತಿರಲು ಜಾನಕಿ ೨೫ ೧೩ ೧೪೯ 

ಮಂಚದಲ್ಲ್ಲೇಕಾಂತದಲ್ಲಿಕೆ ೨೭ ೧೦ ೧೧.೨ 

ಮಂಥರೆಯ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಕೈಕೆಯ ೨೪. ೧೦ ma 
ಮುಂದೆ ಕಲಿಯಲಿ ಜನಿಸುವವರಿಂ ೧೮ ೧೩ ೧೪೭ 

ಯೆತ್ತಿ ಕುಳಿರಿಸಿ ರಾಮೆ ತೆಂಡೆಯ ೩೯ ೧೧ ೧೨೭ 

ಯಂದೆ ನೀ ಸಂಸಾರಿಯೆಂದೆಲೆ ೧೫ ೯ ೯ನ 

ರವಿಕುಲೇಶ್ವರ ರಾಮ ಚರಿತದಿ ೪೯ ೧೨ ಗಿ೪೨ 

ರಾಜ ಗಣನೆಯ ಸಂಧಿ ಪದಗಳು ೫೨ ೧೬ ೧೯೧ 

ರಾಟಿಯೆತ್ತಿದ ಕೊಡನುದಕ ಹೂ ೧೭ ೧೨ ೧೩೪ 

ರಾಮ ಕೇಳಿಂತೆನುತೆ ನಿನ್ನಯ ೩೬ ೧೫ ೧೭೫ 

ರಾಮ ಕೇಳ್ಳೆ ನನಗೆ ಸೀತಾ ಲೆ (2 ೧೬೮ 



ಮಾ 

೨೫೬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ 
ಓಂ 

ರ ಸಾ: ಎಚ ಬವ್ಯ ಪಿಕಾಸು ತ ಗಾ ಅನ್ 

ಬದ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಧಿ 

ರಾಮಗಾಗಲಿ ಭೂಪಗಾಗಲಿ ೨೩, ೧೬ 

ರಾಮಗುಳ್ಳಾ ರಾಜ ನಿಭನವ ೨೨ ರ್ಗ 

ರಾಮಗೆಂದನು ಲಕ್ಷ ಜಿನು ಸು ದಲ ೧೨ 

ರಾಮ ಚೆಂಶತೆಯಲಳಿದ ದಶರಥ ಸೂಚನೆ ೧೬ 

ರಾಮನಾ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿ ಮಾ ಛಃ ೧೫% 

ರಾಮನಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುಕಿ ಮಾ ೧ ೧೩೬ 

ರಾಮ ನಿಜಶಿರದಲ್ಲಿ ಕರಯುಗ ೧೦ ೯ 

ರಾಮ ನಿದ್ರೆಯ ಭಸದಲಿರೆ ಸು ೧ ೧೫% 

ರಾಮ ನಿನಗಸರಾಧ ಕೃತ್ಯವ ೧೨ ೧೨ 

ರಾಮನಿಂದೆನೆಗೇನು ಭಯವೆಲೆ 5೯ ೧೦ 

ರಾಮ ನೀನಜ ವಾಣಿ ಜಾನಕಿ ೧೮ ೯ 

ರಾಮ ನೀನರಿ ರಾಜ್ಯ ಸಟ್ಟಿನ ೧೯ ೧೦ 

ರಾಮ ನೀಯನು ಸೀತಿ ಸಂಯನಿನಿ ೧೯ ಛ್ 

ರಾಮ ನೀ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕ 3 ೧೯ 

ರಾಮನೆಲ್ಲರ ಕಳುಹಿದನು ಸುಖ ಸೂಚನೆ. ೧೯ 

ರಾಮನೊಡನೈದುವ ಸುಮಿತ್ರನು ೯ ೧೩ 

ರಾಮ ನಿತೃ ಮರಣವನು ಕೇಳಿ ಸೂಚನೆ ೧5 

ರಾಮ ರಾಘವ ಸೀತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ೨೦ ೧೬ 

ರಾಮ ರಾಜ್ಯಭಿಷೇಕ ವಿಭನವ ಸೂಚನೆ ೧೦ 

ರಾಮ ರಾಮ ರಫೂತ್ಮ ಮಾಚ್ಚುತ ೧೯ ೧೫ 

ರಾಮ ರಾಮಾ ರಾಮ ಯೆನುತಿ. ೧೬ ೧೩ 

ಇಮ ಸಾಸ್ಸಾನ್ತೀೀಲ ಮೇಘ ೧೮ ೧೧ 

ರಾಮ ಹಾ ಗುಣಧುಮ ಹಾ ವಿ ೩೮ ೧೧ 

ರಾವಣನ ಸಂಕರಿಸಲೊ8ಸುಗೆ ೨೦ ೧೩ 

ರಾವಣನು ಮಾನವರಲಬ್ಲದೆ ೧೪ ೧೩ 

ಳ್ಳ 

ಪುಟ 

೧೫೪ 

ನ್ 

೧೩೮ 

೧೭೮೬ 

೧೬೭೭ 

೧೭೮೪ 

೯ 

೬೬ 

೧.೨೦ 

C೧೪ 

೧೯೮ 



ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ 1 

ತರ್ ಸಾವಿ ಟ್ಟ 

ಸದ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಧಿ ವುಟಿ 

ಶುದ್ರ ಸಂಖ್ಯದ ಸಂಧಿಯಲಿ ಪದ ೪೮ ೧೧ ೧೨೯ 

ರೂಢಿಯಶಠಸನೆ. ರಾಮನಾದತಿ PRC: ೧೦ ೧೧೩. 

ರೇತ ನೆತ್ತರ ಮೇದ ಮಿತ ರ್ಗ 3 ೩೨7 

ಲೇಸು ಕೌಸಲೈಗು ಸ ಸುಮಿತ್ರೆಗು ೩೧ ೧೦ ೧೧೫ 

ಲೋಕದೊಳಗಣ ನಾರಿ ಕಬಾ ೨೦ ೯ ೯೮ 

ವನಕೆ ರಾಮನ ಕಳುಹುವುದನಾ ೨೬ ೧೭ ರಲ 
ವನಡಿ ನೀ ರಾಜ್ನದಲಿ ಶಾವಿರ ೨೭ ೧೮ ೨೧೦ 

ನವನೆಲ್ಲವ ಬೆಳಗುತಿಪ್ಪಾ ೨೯ ೧೯ ೨೨೧ 
ವರ ವಸಿಷ್ಠನ ಮೊದಲು ಶಾಸ್ರ್ರೋ ೩೪ ೧೭ ೨೦೦ 

ನರ ವಸಿಷ ನು ಪೇಳಿದಂದದಿ ಭಳ ೧೬ ೧೯೦ 

ವರ ವಸಿಷ್ಠ ಸುಮಂತ ಶತ್ರು ೩೭ ೧೭ ೨೦೧: 

ವರಿನೆರಡ 'ಸೊಲಿದಿತ್ತ ಪೂರ್ವದ ೨೯ ೧೬. ೧೮೫ 

ನರ ಸುಮಂತನ: ನೇಮದಿಂ ಕರಿ ೭ ೧೭ ೧೯೩ 

ವರುಷ. ಹೆದಿನೂಪೈಂತ ನಿನೆಗಿಂ ೨ ೧೮ ೨೦೯ 

ವಿದ್ಯೆ ಯಿಂದಲನಿದೈ ಯನುದಿನ ೨೧ ೧೨ ೧೩೫ 

ವಿಪ್ರಮುಖ್ಯರಿಗುತ್ತ ಮಾಂಬರೆ ೨೬. ೧೦ ೧೧೧ 

ಶತ್ರು ಮಿತ್ರರೆನಿನ್ಸ ಭೇದದ ೧೭ ರ್ಗ ೨೧೮ 

ಶಮೆಯೆ ನಂದನ ಕಾಮವಿಷಯು ೨೫ ೧೨ ೧೩೩ 

ಶರಧಿ ಮಧನದ ಲದ್ರಿಯಿಳಿಯಲು ೧೧ ೧೩ ೧೪೫ 

ಶಿಳಿಮದಮುರಮುನೀಂದ್ರ ವಂದಿತ ೧ ೯ ೯೩ 
ಶುದ್ಧ ಪುಳಿಕಟು ಗೆಂಡೆ” ಕೌಯಸೂು ೨೬ ೧೨ ೧೩೯ 

ಹುದೆ” ಮತಿಯ ನಿನ್ನ. ಲರಿಯಲು ೨೫ ೯ ೯೯ 

ಶೂರ ನೀ ಚಿಟಕಿ ನ್ನಹರಲು ೧೦ ೧.೨ ೧೩.೨ 

ಶೃಂಗನೇರಾವುರಕೆ ನಷೆದಾ ಆ ೧೩ ೧೯೪ 



ಜಾ ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಧಿ ನಶ 
ಶೇಷನವತಾರವು ಕಣಾ ಲ ೩೨ ೧೫ ೨ 
ಶೋಕ ವೇತಕೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ೩೧ ೧೬ ೧೯ 

ಸಕಲಧರ್ಮರಹೆಸ್ಯ ವರಿವನು ೨ ೧೦ ೧ಂ೫ 

ಸಕಲವೂ ನೀ ರಾಮ ನಿನ್ನಲಿ ೨೬ ೯ ೧೦೦ 
ಸಬ್ಬರಿತದಲಿ ಸಾಧು ಜನ ಸ ೧೨ ೧೪ ೧೫೮ 

ಸತ್ಯಗುಣ ಸಂಪನ್ಮ ರಾಮನ ಛು ೧೩ ೧೪೪ 

ಸತ್ಯ ದಯ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಸದುಗುಣ ಉಲ ೧೦ ೧೧೬ 

ಸತ್ಯವುಳಿದರೆ ಸೇೀರ್ತಿಯುಳಿವುದು ಲಲ ೧೧ ೧೨೮ 
ಸತ್ಯನೆನ್ಸ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆ ದನುಜರ ೨೮ ೯ ೧೦೩ 
ಸತ್ಯ ಸಂಧನು ಗಡ ನೃನನು ಗಡ ಪಿ ೧೩ ೧೪೩ 

ಸತ್ಯ ಸಂಪನ್ಸ ರಲಿ ವೊಲಿವಂ ಲಗಿ ೧೩ ೧೫%, 
ಸರ್ವ ಸಾರವ ಬಲ್ಲ ಬೋಡೆಯ ೨೯ ೧೮.  ೨ಗಿಗಿ 
ಸರ್ವ ನಂಗ ವಿಹೀನಿನಾಗಿ ೩೮ ೧೫% ಗಿ೭೫% 

ಸತ್ವ ಪುತ್ರರು ದಿನಿಜರೀ ಜಡ ೧೭ ೯ ೯೭ 

ಸ್ಪಸ್ಟನಾಗಿ ಕೃತಾರ್ಧ ನಾಡೆನು ಲ್ಲಿ ೧೦೫ ೧೭೬ 

ಸಾತಿಶಯ ಕಾರಿಯವ ರಾಮನ ೩೦ ೧೦ ೧೧೨ 

ಸಾರ ನಿಲ್ಲೆನ ಬೇಡವೀ ಸಂ ೪೩ ೧೬ ೧೮೯ 

ಸಾವಧಾನದಿ ಬಂದು ರಾಘವ ೨೬ ೧೪ ೧೬೧ 

ನಾವನವ ದೂರದಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ೪ ೧೬ ೧೭೯ 
ಸ್ಫಾಮಿ ಚಿತ್ತ ನಿನೆನಗೆ ರ ಜ್ಯದ ೨೭ ೧೬ ರ್ಗಿಆ 

ಸ್ಕಾನಿ ಬಿನ್ನಹ ಹೊರೆಗೆ ಬಂದಿಹ ೨೪ ೧೪ ೧೬೧ 

ಸೀತೆ ಬರುಗಾಲಿನಲಿ ನಡೆನಾ ೭ ೧೩ ೧೪೪ 

ೀಶೆಯನು ವರಿಸಿದೆ ನೃಪಾನ್ಯಯ ೩೦ ೧೪ ೧೬೨ 

ಸೀತೆ ಸಹ ಶ್ರೀರಾಮ ನೃಪಜಸ ೪೭ ೧೨ ೧೪೨ 
ಸುತ್ತ ಮಂಗಲಘೋಸಷನಿರ ಬೇ ೯ ೧೦ ೧೦೩ 



ಅಧ್ಯಾ ತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ೨೫೯ 

ಪದ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೆಂಧಿ ಪುಟ 

ಸಂಜಿ ಜನ್ಮಾಂತರದ ತಪ ಸಿಂ ೨೭ ೧೪ ೧೬೨ 

ನಧಿ ಮನುಸಂಖೈಯಲಿ ಪದಗಳ ೪ಗಿ ೧೪ ೧೬೫ 

ಸಂಧಿ ವೇದತ್ರೆಯದಡ ಗಣನೆಯ ಲಕ್ಷಿ ೧೩ ೧೫೪ 

ಸಂಧಿ ಹೆದಿನೆಂಟಿಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ೩೮ ೧೮ ೨೧೩ 

ಸಂಧಿ ಹದಿನೈದಿದರೊಳಗೆ ಪದೆ ಲಕ್ಷಿ ೧೫% ೧೭೭ 

ಹಮ್ಮಿನಿಂ ಮಾಡಿದ್ದ ಕರ್ಮನೆ 3 ೧೪ ೧೫೬ 

ಕರಹ ದರ್ಭೆಯ ಮೂಢ ಮುಂತಾ ೨೮ ೧೮ ೨೧೧ 

ಸ್ಠಿಯಲೆತ್ತ ನ ಶೋಕವಾತ್ಮನು ೪೬ ೧೬ ೧೮೯ 

ಹಲವು ಧಾತು ವಿಚಿತ್ರ ತೋರಣ ಛ ೧೦ ೧೦೬ 

ಹಲವು ಮೃಗಜಾತಿಗಳ ಪಕ್ಷಿಯ ೪೦ ೧೪ ೧೬೫ 

ಹಸ್ತದಲ್ಯದ ಮುಟ್ಟಿ ಪ್ರಿಯದಲಿ ೫ ೧೬ ೧೭೯ 

ಹಾರ ಹೀರಾವಳಿಯ ಕೌಸ್ಲುಭ ರ್ಗ ೧೧ ೧.5.೨ 

ಹಾಳುವಾಯನದೇನು ಯಿಲ್ಲವೆ ೪೮ ೧೦ ೧೧೪ 

ಹಿರಿಯ ಗುಹೆಯೊಳೆಗಿದ್ದ ರುಲ್ಲೀ ೩೭ ೧೨ ೧೩೯ 
ಹುಟ್ಟಿದನುತನೆಗಾದಿ ಪುಸುಷಸೆ ೩೫ ೧೬ ೧೮೭ 

ಹೆಟ್ಟುಗೆಯನೊಡಗೊಂಡು ಪಟ್ಟವ ೩೩, ೧೪ ೧೬೩ 

ಹೇಮು ಖಟ್ಟಾಂಗದಲಿ ಕೌನೋ ೩, ೧೪ ೧೫1೬ 

ಹೇಸದಾಯಿತು ಚಿತ್ತ ಹೊಲೆ ಕೊಳೆ ೨೬ ೧೫ ೧೭.೨ 

'ಹೇಳುತನುದಿನ ನಿನ್ನ ನಾಮವೆ ೧೬ ೧೫ ೧೭೦ 

ಹೊದ್ದಿ ಪಿಶನೆನು ಕರೆಯೆ ರಾಮನು ಎರ್ ೧೧ ೧.೨೪ 

ಹೊನ್ನೆ ಘಂಟಾಭರಣಲಂಕ್ಕ ತ ೨೦ ೧೧ ೧೨.೨ 

ಹೋಗಿ ದೂತರು ಭರತಗೆಂದರು ೨೨ ೧೬ ೧೮೩ 

ಹೋಗುವನೆ ನಾವೀಗಳಲ್ಲಿಗೆ ೧೯ ೧೭ ೧೯೬ 

ಹೋದೆನಾಕ್ಷಣ ಕೂಡಿಯನರನು ೨೮ ೧೫ ೧೭೩ 



$೬೦ ಪದ್ಯಗಳ ಅಕಾರಾದಿ ಸೂಚಿ 

SSS AEN 
ಪದ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಧಿ ಪುಟ 
ELL 

ಹೋಡೆನೆಂಬುದು ಬಂದೆನೆಂಬೀ ೪ಗಿ ೧೧ ೧೨೭ 

ಹೋಮ ದಾನೆ ತವೋವೃತಾರ್ಚನೆ ೧೯ ೧೩ ೧೪೭ 

ಬಂಜೆ ಗುಹೆಜಾತಿಗಳು ಸಹಿತ ವಿ ೧೮ ೧೪ ೧೫೯ 

ಹಿಂದಣಾರ್ಜಿತ ವ್ರಾರಬುಧದಲಿ. ೧೪ ೧೪ ೧೫೮ 

ಹಿಂದೆ ರಾಮಾಯಣವನೇಕವ ಭ್ರ ೧೨ ಗಾಂ 

ಕೇಮವಾಗಲಿ ನಿನ್ನನಮರ ೩೫ ೧೨ ಗಿರಿಂ 

ಈ 
ಮ ಯಸ | ಟ್ ಭಜ ಫಮಾಖಶ್ಪ್ಪ್ಪ್ಜು ರ್ಟ ಉಟ whi 

we ಇಓ ಐ. MK ಆ ಜಾಪಿ ೧ಬ. “ಇಗ ನಿಸ ಹ 



೨ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳು 
ಬಾಲಕಾಂಡ 

ಆಗ ಳಿಕ್ಕೆ.. ಹೆಚಳೆ 
(ಿ ಇ 

ಅಘ ಎ- ಪಾನ 

ಅಟ್ಟುಳಿ ಕಾಟಿ, ನೀಡೆ 

ಅಧರ ಎ. ತುಟಿ 

ಅಧರ ಇದಾ ಯಜ 
"ಇ 

ಅಭವ ಎ. ಶಿವ 

ಅಭ್ರ ಇ. ಮೋಡ 

ಅಭ್ರದಲುಲಿ _.. ಅಶರೀರನಾಣಿ 

ಆಕೆವಾಳ ಎ... ಶೂರ, ಬಲಶಾಲಿ 

ಆನಕ .. ಒಂದು ಶರದ ಮಾದ್ಯ 

ವಿಶೇಷ ಭೇ) 

ಆಸಡೆ ಎ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ 

ಆಯತದೆ ಎ. ಯೋಗ್ಯರೀತಿಯಿಂದ 

ಉಗಿ ಎಎ ಎಳೆ, ಜಗ್ಗು 

ಉವೃರ ಎ. ಉಚ್ಚೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ 

ಉರಿಸು,ಲು ಎ... ನಿಟ್ಟುಸಿರು 

ಊಣಯ -.- ಕಡಿನು, ನ್ಯೂನತೆ 

ಊರು ಎಎ ಕೊಡೆ 

ಓಪ ಎ ರಕ್ಷಕ 

ಓವ. ರಕ್ಷಕ, ದಯೆ 

ಅಂಜಲಿ ಎಎ ಬೊಗಸೆ 

ಅಂದಳ ಎ ಮೇಣೆ, ಅಂಬಾರಿ 
ಅಂಬರೆ ಎಎ ಆಕಾಶ 

ಅಂಬು ... ನೀರು 

ಅಂಬುಜ ಎಎ ಕಮಲ 

ಅಂಬುಜೋದ್ಭವ Sp ಬ್ರಹ್ಮ 

ಅಂಶ ಎ- ಹೆಗಲು 

ಘಟಿಕ ಎ ಆಭರಣ 

ಕದಳಿ ಎ ಬಾಳೆ 

ಕಥಿಲೆ ಎ. ಆಕಳು 

ಕಮನೀಯ ಎ.ಎ ಸುಂದರೆ 

ಕಲಸ ಎ. ಹೊಲಸು 
ಹಿ 

ಕುಕ್ಷಿ... ಹೊಟ್ಟಿ 

ಕುಚ _.. ಮೊಲೆ 

ಕುಟ್ಮಲ ಎ ಹೊಗು 

ಕೈತವ'._ ನಂಚನೆ, ಮೋಸೆ 
ಕೈವಾರ ಎಎ ಹೊಗಳಿಕೆ, ಗುಣಗಾನ 

ಕೊಗೆ _. ಕೂಗು, ಧ್ವನಿಸು 

ಕೌಕೀಯಾಂಬರ -.- ರೇಶಿನೆ ಬಟ್ಟ ಸ 

ಕ್ರಂದನ -.- ಕೂಗುವಿಕೆ, ಅಳುನಿಕೆ 

ಕುಂಚಿತ ಎ. ಸಣ್ಣದಾದ, ವಕ್ರವಾದ 

ಕುಂದಣ ... ಬಂಗಾರ 

ಕೊಂಬು .. ಒಂದು ತರದ ವಾದ್ಯ 

ಗರ್ತ ಎ. ಹೊಂಡ 

ಗುಲ, ಎ ಪಾದದ ಹರಡ 

ಗೋಷ್ಠ ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ 

ಗೊಂದಣ ಎ... ಸಮೂಹೆ 

ಚನಕ 2. ಪಾನವಾತ್ರೈ, ಸುರೆ 
ಚಯೆ -- ಸಮೂಹ, ಗುಂಪು 

ಚೆಳ್ಳುಗುರು ~~ ಉದ್ದನೆಯ ಚೆಲುವಾದ 

ಉಗುರು 

ಚಂಡಕಿರಣ ... ಸೂರ್ಯ 



ಚೆಂಬು -- ತಾಮ್ರದ ಮತ್ರೆ 

ಛಡಾಳ _. ಕಾಂತಿ, ಪ್ರಭೆ 

ಜಘನ -- ಸ್ತ್ರೀಯರ ನೊಂಟದ 

ಹಿಂಭಾಗ, ಸೊಂಟ 

ಜಳ -- ಉರ್ಕಿ ಕಾವು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ 
ಜಾನು ಎ. ಮೊಳಕಾಲು 

ಜಾಯೆ ಎ. ಹೆಂಡತಿ 

ಜೂಳೆಗಡಗ ಎ. ಮ ಣ್ಲಿನ ಬಾಳ 

ಜಂಘಾ ಎ ಮೊಳಕಾಲಿನ ಕೆಳಭಾಗ 

ತಟಿ ಎ. ದಂಡೆ 

ತಟಾಕ -- ಕೆರೆ ಸರೋವರ 

ತಿಬ್ಬು -- ಬಿಲ್ಲಿನ ಹೆದೆ ನಾರಿ 

ತ್ರಿನೇತ್ರ -- ಈಶ್ವರ 

ತೂಣೀರ -- ಬತ್ತಳಿಕೆ 

ತಿಂಧಿಣಿ -.. ಸಮೂಹ 
ದಿವ ಎ. ಸ್ವರ್ಗ 

ದ್ರುಹಿಣ _. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ 

ನಿಮಿತ್ತ -. ಉದ್ದೇಶ ಗುರಿ 

ನಿರೀಹೆ ಎ- ಬಯಕೆಯಿಲ್ಲದ 

ಇಚ್ಛೆ ಯಿಲ್ಲದ 
ನಿಷ್ಟ -- ಎಡೆಯ ಹಾರ, 

ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ 

ನಿಷ್ಕಂರಿ -- ಆಭರಣ ಧರಿಸಿದ 

ಸ್ತ್ರೀ 

೮ರ ಸುನಿ 

ಪಲ್ಲವ _.. ಚಿಗುರೆಲೆ 

ಎ ಾಲಿಹ 9... 

ಪೂಗಣೆಯ -.- ಮನ್ಮಥ 

ವೆಕೃಣ -- ನೋಟ, ಪ್ರದರ್ಶನ 

ಪಂಕ ಎ- ಕೆಸರು 

ಪಂಠಿಸು ಎಎ ಅನುಕರಣೆಯ ಧ್ವನಿ 

ಬೀಸ ಎ. ಹೆೌಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧುದ 

ಬಲುಹು .. ಬಲೆ ಶಕ್ತಿ 

ಬೆಗಡು -.. ಭಯ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ವಿಸ್ಮಯ 
ಬೆಸಗೊಳ್ಳು ಜಾ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳು 

ಬೇಳು ಎಎ ಹೋಮ ಮಾಡು 

ಭಣಿತೆ -. ಮಾತು ಹೇಳುವಿಕೆ 

ಭೇಷಜ -- ಮದ್ದು, ಔಷದ 

ಮುಖ ಎ ಯಜ್ಞ 

ಮತ್ಸರ ~~ ಹೊಟೆ ಕಿಚ್ಚು 

ಮದದಂತಿ ಎಎ ಮದ್ದಾನೆ 

ಮನಸಿಜಾಂತಕ ಎ. ಈಶ್ವರ 

ಮಸಗು ಎ. ನಿಜೃಂಭಿಸು, ನಿಸ್ಕರಿಸು 

ಮಾರ .-. ಮನ್ಮಥ 

ಮೇಖಲೆ ಎ. ಒಡ್ಯಾಣ, ನಡುಪಟ್ಟಿ 

ರಹಿ _. ನೊಗಸು, ವಿನೋದ 

ರಾಮಣೀಯಕ -- ಸುಂದರನಾದ 

ವನಜ ಎ ಶುವರೆ 

ವನಜನೇತ್ರ - ವಿಳುವಾದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳನ 

ನರೂಥ 2. ರಥ, ಬಂಡಿ, ತೇರು 
ನಿರತ -- ಮುಗಿದ, ತಡೆದ 

ವಿರತಿ -- ವೈರಾಗ್ಯ ಉಪೇಕ್ಷೆ 
ನೀಜನ _.. ಬೀಸುವಿಕೆ 



ಇನೆ ಓರ. 

ಶೆಕುನೆ .- ಮುನ್ಸೂ ಚನೆ 

ಶರಧಿ _.. ಸಮುದ್ರ 

ಶುಂಶೆ ಎ- ಮೂರ್ಬ, ಬುದ್ದಿ ಗೇಡಿ 

ಶೌಂಡ ಎಎ ಸಮರ್ಥ, ಶ್ರೇಷ್ಠ 

ಸತ್ರ ... ಯಜ 
ಹಣಗಿ 

ಸತ್ತಿಗೆ -- ಭೆತ್ರಿ, ಕೊಡೆ 

ಸೊಡರು -- ದೀಸ, ವ್ರಕಾಶ 

ಸಿಂಜಾನೆ ಎ. ಗೆಸ್ಲೈಗಳ ಧನಿ 

ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ 

ಅರ್ತಿ ಎ. ಖ್ರಣತ್ತಿ ಸುಖ 

ಅನ್ವಯ -.- ವಂಶ 

ಆಪ್ರಬುದ್ದೆ ಎ. ತಿಳಿಗೇಡಿ, ಹೆಡೆ 
ಲು ಛಾ 

ಅನೇಧ್ಯ -- ಹೊಲಸು 

ಅರುನವೆ ಎ. ವಸ್ತ್ರ 

ಅಲಸಜೆ ಎಎ ಆಲಸ್ನ ಮಾಡದೆ 

ಅಹರ್ನಿಶಿ .. ಹಗಲು, ರಾತ್ರಿ 

ಅಹಿ ಎ... ಸರ್ಹ 

ಅಳಿಕುಲ ಎ.ಎ ದುಂಬಿಗೆಳೆ ಹಿಂಡು 

'ಆಕೆವಾಳ ಎ.ಎ ಶೂರ್ಕ ಬಲಶಾಲಿ 

'ಐನಿತಕೆ _.. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ 

ಷ್ಟಿ ಮ ಯಜ್ಞ 

ಉಟಜ ಎ ಪರ್ಣಶಾಲೆ, ಎಲೆಮನೆ 

ಉತ್ತಮೆ ಎ. ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು 

ಉಪ್ಪವಡಿಸು - ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದೇಳು 

ಉಪಾಯನ -- ಕಾಣಿಕೆ 

ಉರ -- ಎದೆ 

ಹನನ ಎ ನಾಶ 
ಹರಿ _. ಮಂಗ, ಕೋಡ 

ಹಳೆಚು ಎ ಯುದ್ಧಮಾಡು 

ಕ್ಳವಿಸು ಎಎ ದುಃಖಿಸು, ಚಿಂತಿಸು 

ಹೆಳವ ಎ. ಕಾಲಿಲ್ಲದವ 
ಹೇರೊಡಲು ಎ ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ 

ಹೊಡಕರಿಸು  ಶೋರು 

ಪ್ರಕಟವಾಗು 

ಚಯುನೀಯ -- ಸುಂದರ 

ಕರಗ ಎಎ ಜಲನಾತೆ 

ಕಾನಧ -- ಕೆಟ್ಟ ಹಾದಿ 

ಕಾರಿರುಳು ಎ. ಕತ್ತಲೆಯ ರಾತ್ರಿ 

ಕಾಳುಮಾಡು ಎ- ಹಾಳುಮಾಡು 

ಹುತ್ ಎ. ಹಸಿವೆ 

ಕೃತಕ _. ನಿಜವಲ್ಲದ, ಕಷಟ 

ಹೊರಡು ಎಎ ಮರದ ತುಂಡು 

ಹೋವಿದಾರ ಎಎ ಕಂಚಿನಾಳಗಿಡ 

ಕೋಳುವೋಗು ಎ. ಮೆರ್ಯಾಜಿ ಬಿಡು 

ಕೌಮುದಿ ಎ ಬೆಳದಿಂಗಳು 

ಕಂಥೆ _. ಹರಕು ಬಟ್ಟೆ ಗಂಟು 
ಖಬ್ಯಾಂಗ ಎ. ಮಂಚ 

ಬಖರ್ವಿಸು ಎ ಸಣ್ಣ, ಕುಳ್ಳೆ, ಎಲ್ಲ 

ಖುಲ್ಲ -- ಕ್ಷುಲ್ಲಕ, ಕ್ಷುದ್ರ, ದುಷ್ಟ 
ಗನ್ನ ಗತಕ ಎಎ ಮೋಸಗಾರಿಕೆ 

ಗನ್ನ ಗುಳಿ ಎ ವೊಳ್ಳು ಬಡಿವಾರ 



ಉಲುಹ -- ಶಬ 
@ 

ಒಡಲು -- ದೇಹ 

ಬರಲು ೨. ಘೋಳಿಡು ದುಃ ಖನಡು 

ಓಜ ಎ ಕ್ರಮ 

ಅಂಕ ಎ. ತೊಡೆ 

ಅಂಗರಾಗ ಎ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸುವ 

ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ 

ಕದಳಿ _. ಬಾಳೆ 

ಕನುಗೆಡು _. ಕಮೃಗು 

ತಿಣ್ಣ -- ಘನತೆ, ಗುರುತ್ವ 

ತೃನ ಎ ನೀರಡಿಕೆ 

ಧಾತ್ರಿ ಎ. ಸೇವಕ, ದಾಸಿ 

ಧಇರ್ಜಟಿ -- ಈಶ್ವರ 

ನಗಸುತೆ ಎಎ ವಾರ್ವತಿ 

ನಿರಯ ಎ- ನರಕ ನರಕಲೋಕ 

ನಿಷಾದ ಎ. ಬೇಡ 

ನೆನಹು -- ಧ್ಯಾನ ನಿಚಾರ 
ನೇಣು ಎಎ ಹಗ್ಗ 

ನೇಹ. ಪ್ರೀತಿ ಗೆಳತನ 

ನಂದನ ಎ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ 

ನರ್ಣ _.. ಎಲೆ 

ನನ್ನಗ ಎ. ಸರ್ಪ, ಹಾವು 

ನ್ರಕರ - ಸನೂಹೈ ಹೂಗೊಂಚಲು 

ಪೂಗ ಎ. ಅಡಿಕೆ 

ಪೊತಕರ್ಮ ಎ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪ್ರಬಸೆ 

ಸೋತ ಎ. ದೋಣಿ, ಹಡಗ 

ಸಂಕ -.. ಕಸರು 

೨೬೪. 

ಗನ್ನ ಗಳಿ. ಓಣ ಹೆನ್ಮೊ 

ಚರ್ನಣ ಎಎ ಜಗಿಯುವಿಕೆ 

ಚಳಕ -- ತೀವ್ರಶ್ಕೆ ವೇಗ 
ಚಿಬುಕ ಗೆದ್ದ 

ಚೂತ ಎ ಮಾವು 

ಜೋದಿಸು -- ಹುರಿಗೊಳಿಸು, ಪ್ರೇರಿಸು 

ಚಂಪಕ ಎ- ಸಂಪಿಗೆ 

ತಸ್ಕರ ಜು ಕಳ್ಳ, ಜೋರ 

ತಳುವಜೇ 2. ತಡಮಾಡದೇ 

ಭ್ರಾ ಇ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುವ 

ಭಃ ಡೆ ಹ ಕಪ್ಪೆ, ಮೂಸ್ 

ಮಜಡ ಎ ದಡ್ಡ, ಹೆಡ್ಡ 

ಮಣಿಹ ಎ. ನಮಸ್ಯಾಸ, ಉಊಳಿಗ್ಯ ಸೇವೆ 

ಮಸಗು -- ಪ್ರಯತ್ನ ಪ ಪಡ್ಕು ಸಿಟ್ಟಾಗು 

ಬಿತ್ತರಿಸು 

ಮಾಚದೆ .. ಅಡಗಿದೆ 

ಮಿಟ್ಟಿ ~~ ಓಂದು ಬಗೆಯ ಆಯುಧ 

ಯಾಮಿನಿ -- ರಾತ್ರೆ 

ರಂಭಾ ಎ... ಬಾಳೆಯ ಮರ 

ಲಾಂಛನ ಎ. ಚಿನ್ಹೆ 

ವಲಲ ಒಎಷಾರು ಬಟ್ಸೆ 

ನಲ್ಲೂ ದರ ದೊಡ್ಡ “ಹೊಟ್ಟ 

ವಸುಧೆಯಾತೃ: ಜಿ ತೆ 

ವಹಿಲ ಈ] ತೀವ್ರತೆ 

ವಾಸನಿಸು .. ಆಘ್ರಾಣಿಸು 

ನಿಗತ ಎ ಕಳೆದುಹೋದ, ತೀರದ 

ವಿಘಾತಿ .. ಹಾಳುಮಾಡುನವ, ದುಷ್ಟ 



೨೬೨. 

ಬಳು ಎ ರಂಜೆಮರೆ, ಎರಜಲುಮೆರ 

ಬುಗೆ -- ಉಡಿದಾರ ಪಟ್ಟ 

ಬಿಲ ಪ್ರದಕ್ತಿಕೆ ಮಾಡು 

ಜಾಕುಳಿಗ -- ಅತ್ಯಾಶೆಯುಳ್ಳವ 

ಬಾತೆ _. ಬಾಳ್ಮೇ ಪ್ರಯೋಜನ 

ಬುದ್ದುದ _.. ನೊಕ್ಕೆ ಗೃಳ್ತ 

ಬೇಳು -- ಆಹುತಿ ಕೊಡು 

ಭಾಸ... ಪ್ರಕಾಶ, ಕರಣ 

ಸಸಿನೆ - ಸಮೂಪ, ಹತ್ತಿರ, ಚೆನ್ನಾಗಿ 

ನಾಲಭಂಜಿತೆ ಎ ಬೊಂಬೆ ಗೊಂಡೆ 

ಸ್ಕೃಂದನ ರಥ ತೇರು 

ಹಳವಿಸು ಎ- ದುಃಖಹಡು 

ಐಿನಿನ -- ಅಡನಿ 

ವಿಭವ ಎ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಅಟಿ ಹಾಸ 

ಉತ್ಸಾಹ 

__ ಮಲ ಸಗಣಿ, ಹಿಕ್ಕೆ 

ನಸ್ಯ ಹ ವೈರತ , ದುಃಖ 

ಮನಸ್ತಾಪ 

ಸಂಡ ಎ. ನವುಂಸಕ 

ಓೀಹಾಳಿ _.. ಅಗೌರವ 

ಹುಗಿಲು -.. ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ 

ಹಾಹೆದೊದರು. ಕಾಲ್ಬಳ್ಯ ಕಾಲಕೊಡವು 

(ಸ ಜಾ 

ಶುದಿ ಪತ್ರಿಕ 
tek 

ವುಟ ಪದ್ಯ ಸಾಲು ಅಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧ 

ಶ್ರ ೯ ೫ ಬೊಧಾಕಾರ ಬೋಧಾಕಾರ 

೧೦ ಶ್ಲ ೩. ದನರರಿವ ದದರರಿನ 

೧೧ ಲಗಿ ೫% ಕರುಳಿನ ಹುರುಳಿನ 

೧೫1 ಛ ೩ ವಿದ್ವರ ಲಧ ರ 

೨೬ ೧೨% ೬. ಯೊಡನೊಡನೋಲಗಿಸ ಯೊಡನೋಲಗಿಸ 

೩೧ ೩೬ ೨ ತಥ್ವ್ಯರದ ರದ್ವರದ 

೩೭ ೧೭ ಶ್ರ ಸೌಖ್ಯರೆದಂದಳಾ ನೌಖದಲೆಂದಳಾ 

ಬಲೆ ೨೦ ೭. ಪರಿಸ ಸರಿಸ 

೦ ೩೦ ನೇ ಇದ ಜೋ ಜೊ ಆಗಬೇಕು. 

೬೨ ೨೪ ೬ ದೊಂದು ವನು ದೊಂದುವನು 
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